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INTRODUÇÃO
A Academia de Música de Vilar do Paraíso (AMVP) é uma

“O principal objetivo da Educação é criar indivíduos capazes de fazer coisas
novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram.”
( Jean Piaget in Danilo Streck, 1994, p.96)

escola de sucesso pela sua história, resultados alcançados, especificidade e abrangência da oferta educativa assente nas áreas de
música, dança, teatro e teatro musical.
Desde a sua fundação, a Academia é pedagogicamente orientada para o ensino artístico especializado, de forma a dotar os
alunos de competências técnicas, artísticas e humanas, através de
uma interação ativa e criativa. O principal objetivo é motivar para a
formação de artistas que pretendam ingressar no mundo das artes
performativas. As preocupações dominantes são a qualidade do
seu ensino e a vinculação de vários grupos instrumentais, corais, de
dança, de teatro e de teatro musical. Tem orgulho em ter um número significativo de alunos a prosseguir estudos nesta área, sendo
vários deles hoje profissionais com uma carreira artística reconhecida nacional e internacionalmente.
O presente Projeto Educativo é um instrumento onde se materializam as várias dimensões, a identidade da Academia. Na génese
da sua conceção encontramos a intenção refletida e sustentada de
responder a várias questões: Quem somos? Em que meio estamos
inseridos? O que pretendemos? De que meios dispomos? Como
faremos? Com quem faremos? Como avaliaremos? A construção
deste “código genético” da Academia, instituição com características e propósitos singulares contou com a participação de toda
a comunidade educativa. Foi aprovado pela direção para um horizonte de três anos, ou seja, para o triénio 2022-2025 e entra em
vigor a 1 de setembro de 2022. Este deverá ser entendido como um
documento norteador, aberto e em constante aperfeiçoamento,
inserindo-se numa lógica de continuidade de anteriores projetos.
Enuncia os pilares orientadores da Academia e define os objetivos
e as metas a alcançar nas suas diversas vertentes.
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A Academia assume um papel central e dinamizador da co-

Email: geral@amvp.pt | secretaria@amvp.pt

go de Lobão.

munidade educativa em termos de Educação e Artes Performati-

Portal Web: http://www.amvp.pt Facebook/Academiademusica-

vas, englobando a direção, os professores, os alunos, o pessoal não

vilardoparaiso Instagram/academiademusicavilardoparaiso

docente, os pais e encarregados de educação e as instituições parceiras. Assim, este documento não visa ser meramente estático ou

1.2 Resumo histórico

organizacional, mas pretende revelar-se um ponto de referência

A Academia começou por funcionar com cursos livres de
música, levando os alunos a realizar exames oficiais no Conser-

Geograficamente, localiza-se na confluência/união das fre-

vatório de Música do Porto. Em 1990, obtém autorização provi-

guesias de Mafamude e Vilar do Paraíso pertencentes ao concelho

sória de funcionamento2 e o respetivo paralelismo pedagógico,

de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

assumindo-se como uma escola do ensino particular e cooperativo

Está próxima das escolas de ensino básico e secundário das

que materializa expetativas. Por outro lado, é o pilar imprescindí-

A AMVP foi fundada em fevereiro de 1979 pelo seu diretor,

do ensino vocacional artístico, passando a ser financiada por Con-

freguesias de Vilar do Paraíso e de Valadares, facilitando a mobili-

vel à construção de todos os outros documentos estruturantes das

Hugo Berto Coelho, após vários anos da prática de ensino domés-

trato de Patrocínio. Em 1994/95, obtém autorização definitiva de

dade entre escolas. Contudo, tem protocolos com escolas de áreas

práticas educativas, como o Regulamento Interno (RI) e o Plano

tico. Com um número significativo de procura dessas aulas, é-lhe

funcionamento.

geográficas mais afastadas, ultrapassando assim os limites do seu

Anual de Atividades (PAA).

sugerido criar uma secção de música no Clube Desportivo da fre-

próprio concelho.

guesia. É em 1976 que o professor Hugo Berto Coelho cria a Escola

Entre 1982 e 2013, lecionou-se o curso de ballet clássico, se-

No concelho de Vila Nova de Gaia, estão implementadas vá-

Por tudo o acima exposto, o Projeto Educativo da AMVP aspi-

de Música do Clube Desportivo de S. Caetano, com sede na Casa

gundo os programas da Royal Academy of Dance - Londres. Em

rias escolas com características idênticas. No entanto, a Academia

ra construir uma escola de saberes, mais humana e ativa, tendo em

das Freiras. Em fevereiro de 1979, cria a Academia de Música de Vi-

2004/05, iniciou o curso oficial de dança3.

destaca-se como sendo a única de ensino artístico especializado

vista a formação e o desenvolvimento integral de todos os alunos.

lar do Paraíso com sede, até agosto de 2009, na Rua Camilo Castelo

CAPITULO I

com os cursos de música, de dança e de teatro, a proporcionar

Branco, n.º 20, em Vilar do Paraíso, numa casa secular, pertença do

Em 2003, foi criado o curso de teatro musical, após vários

todos os regimes de ensino previstos, designadamente o integra-

Seminário da Boa Nova e antiga habitação da Condessa de Santia-

anos a apresentar projetos de sucesso nesta área, estabelecendo

do e ainda os cursos de Rockschool e livre de teatro musical. A

protocolos com prestigiadas instituições de ensino superior de te-

Academia acolhe, por conseguinte, uma população escolar vasta

atro musical, inicialmente com a Mount view Academy of Theatre

e heterogénea.

QUEM SOMOS?

Arts, e, mais tarde, com a Arts Educational Schools, de Londres. Atualmente, está a em processo de desenvolvimento uma nova parceria de
colaboração com a Urdang Academy of Theatre Arts, de Londres.

A Academia de Música de Vilar do Paraíso é uma escola particular de ensino artístico especializado em música, em dança e

No ano de 2007, é-lhe concedida autonomia pedagógica para

em teatro, fundada em 19791 . Com autonomia pedagógica desde

os cursos de música e, um ano mais tarde, para o curso de dança.

2007, contempla os regimes integrado, articulado, supletivo e livre,

gada. Assim, no ano letivo 2009/2010, surge o regime de ensino

ter o curso básico de teatro como oferta educativa.

integrado, ao abrigo da portaria 691/2009.

1.1 Dados institucionais

A AMVP encontra-se assim integrada no Sistema Nacional de
Educação, gozando das prerrogativas das pessoas coletivas de utili-

Academia de Música de Vilar do Paraíso

dade pública4 . Foi agraciada com a Medalha de Mérito Municipal

Rua do Cruzeiro, 49 Vilar do Paraíso 4405-855 Vila Nova de Gaia
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Abrangida pelo Estatuto de Ensino Particular e Cooperativo, Decreto-Lei n.º 152/2013.

Oceano Atlântico

ensino ministrado e no âmbito de uma oferta educativa mais alar-

ciou o curso de jazz e música moderna e no ano de 2022 passou a

1

Canidelo

de instalações construídas de raiz, de acordo com as exigências do

livre de teatro musical, pioneiro em Portugal. No ano de 2015 ini-

Telefone: (+351) 22 711 02 49 Fax: (+351) 22 716 23 49

Afurada

Em setembro de 2009, a AMVP concretiza um sonho: a edificação

desde o pré-escolar até ao nível secundário. Em 2003 criou o curso
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1.3 Meio envolvente

Fig. 1 | Academia Mãe

Fig. 2 | Mapa do concelho de Vila Nova de Gaia
Nos termos do n.º 5 do artigo 28º do Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de novembro e do Despacho n.º 69/SEEI/96, de 22/01/97, é concedida, por despacho do diretor do de
partamento do ensino secundário, de 22/08/94, a autorizaçãoProjeto
definitiva de
funcionamento.
Educativo
AMVP . 2022_25
3
Integrou de 2004/05 a 2008/09 o projeto da Experiência Pedagógica, ao abrigo do Despacho nº 25549/99, visando a homologação do curso básico e secundário de Dança.
4
Ao abrigo da Lei n.º 2/78, de 17 de janeiro.
2
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CAPITULO II

2.1 Missão, visão e valores

O QUE QUEREMOS?

Arte
Motivação
Vinculação
Partilha

Missão
A AMVP tem por missão assegurar um Ensino Artístico
Especializado – Música, Dança, Teatro e Teatro Musical – com
qualidade e excelência. Tendo como objetivo o prosseguimen-

“A Educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.”
Nelson Mandela

ARTE

to de estudos na área vocacional artística, aliado a uma formação geral de referência, a AMVP pretende dotar os seus alunos
de competências técnico-artísticas, bem como assegurar o desenvolvimento do gosto e da sensibilidade para as artes.
Herdeira de um percurso cultural e artístico cujas raízes
remontam a 1979, existe pela paixão pelas artes e pelo gosto
de ensinar, possibilitando uma educação intimamente ligada
ao gosto de aprender.
A procura de um ensino que cria seres humanos mais
críticos, criativos, inovadores, autónomos, participativos e responsáveis, justifica uma escola com valores sociais e morais,
atenta e preocupada com a integração, vivência, segurança e
sucesso dos alunos.
No cumprimento da sua missão, a AMVP pretende:
• proporcionar ensino artístico especializado, selecionando e
identificando alunos com potencial e aptidão nas áreas da
música, da dança, do teatro e do teatro musical, que possam/
pretendam ingressar no mundo das artes performativas;
• fomentar o desenvolvimento de competências artísticas, humanas, científicas e tecnológicas inscritas no referencial do
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO),
homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, que
se constitui como matriz comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória; ou que
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se constitui como documento de referência para a organização de
todo o sistema educativo;

Visão

Valores

• humanista, socialmente responsável, através do compromisso do
respeito pelo outro e pela igualdade de oportunidades, contribuin-

• sensibilizar os alunos para o respeito e defesa do património cul-

A AMVP pretende ser uma escola de referência no ensino ar-

tural e artístico e formar públicos atentos, assíduos e críticos em

tístico, dotada de um ensino de qualidade, inovador e aliciante. A

relação à programação cultural;

sua atuação visa, por conseguinte, torná-la numa escola:

• promover os valores humanos nas vertentes educativa, artística e

• ativa no planeamento estratégico, inovadora e atenta às altera-

sociocultural;

ções económicas, sociais e tecnológicas, capaz de encontrar solu-

No dia a dia da AMVP, há um esforço partilhado em tornar es-

do para um mundo melhor;

tes valores numa prática corrente, porque se pretende enraizá-los
• eclética, multifacetada, de vanguarda, voltada para a formação

na comunidade escolar, fazendo com que o educando seja sujeito

das artes.

e agente da sua própria formação.

ções diversificadas e flexíveis para conseguir dar resposta aos desa• apoiar e dinamizar a formação e qualificação dos seus colabora-

fios da formação artística no mundo contemporâneo;

Fig. 3 | Valores da AMVP

dores;
• reconhecida pela segurança, excelência, competitividade e sus• valorizar a responsabilidade social, prestando serviços de interes-

tentabilidade nos serviços prestados, enquanto atores educativos;

Excelência

se cultural e artístico à comunidade envolvente;
• reconhecida como uma escola de referência, impulsionadora de
• fomentar a colaboração com outras instituições e organismos na

projetos culturais e artísticos de qualidade e comprometida com o

realização de atividades e projetos de interesse comum.

sucesso escolar;

Responsabilidade

“Nenhum vento é favorável para um barco que anda à deriva.
E anda à deriva se não existe um projeto concreto de viagem, se não há forma de
controlar o barco ou se não estamos a navegar na direção correta.”

Integridade

(Santos Guerra, 2002, p. 6)

Solidariedade

Perseverança

Companheirismo
VALORES
DA
AMVP

Cooperação

Justiça

Liberdade

Respeito
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MOTIVAÇÃO

2.2 Modelo pedagógico

sidade ou de enfrentar um desafio. Desta forma, prepara e orienta

A AMVP tem-se revelado, ao longo de mais de quatro déca-

competências fundamentais enquanto cidadãos responsáveis e in-

os alunos para as necessidades presentes e futuras, desenvolvendo

das de existência, uma escola de excelência, desde sempre reco-

tervenientes na sociedade atual.

nhecida pela sua disciplina e rigor e pelas competências adquiridas

Este modelo contribui para tornar a aprendizagem mais sig-

pelos alunos que aqui têm desenvolvido as suas aprendizagens.

nificativa, privilegiando pontos de contacto com a vida real. Va-

Estes elevados padrões têm-se mantido, a avaliar pelo número

loriza, ainda, a participação das crianças e jovens no processo de

de alunos e de atuais profissionais nas artes performativas (músi-

ensino-aprendizagem e permite diversificar o processo de ensino-

ca, dança e teatro musical), bem como pelos prémios nacionais e

aprendizagem-avaliação.

internacionais e/ou menções honrosas atribuídas aos alunos pela
participação em concursos, e pelos excelentes resultados obtidos

Esta metodologia permite simultaneamente um trabalho interdisciplinar, coordenado por equipas de professores onde os alu-

nas provas finais de ciclo.

nos aprendem de uma forma integradora e holística, articulando
A nossa praxis tem-se baseado numa perspetiva construtivis-

todas as áreas de saber, através da construção de mapas concep-

ta, alicerçada no trabalho de equipa e na formação contínua de

tuais e de debates sobre tópicos de investigação - brainstormings

todos os agentes educativos, no envolvimento das famílias e na

(chuva de ideias). A metodologia de projeto assume, então, uma

certeza que todas as crianças e jovens têm necessidades diversifi-

importância significativa na aprendizagem dos alunos, sendo que

cadas e, por esse motivo torna-se fundamental o desenvolvimento

novos saberes são alcançados, resultando no alargamento dos seus

de práticas educativas diferenciadas para que todos os alunos con-

horizontes culturais e humanos, numa compreensão mais perso-

sigam alcançar sucesso ao longo do seu percurso formativo.

nalizada, num estabelecimento de relações de causa – efeito e de
relações que se interligam da parte ao todo. Para além disso, são

Nos últimos anos, as metodologias ativas ganharam especial

adquiridas novas competências, sendo o aluno capaz de funcio-

destaque como estratégias de ação pedagógicas. A Academia, re-

nar em grupo, viver em democracia, descobrir formas de liderança,

conhecendo que o caminho do sistema educativo passa por tor-

afirmar-se positivamente e ser assertivo, abrindo caminho à imagi-

nar o aluno ator e autor do seu próprio processo educativo, tem

nação, reflexão, persistência e gosto pela aprendizagem.

vindo a privilegiar metodologias de projeto, assentes em desafios
interdisciplinares, alicerçados nas reais necessidades da educação

O aluno assume um papel ativo, uma vez que ao longo do

e do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, integra-

processo terá um papel decisivo na construção e avaliação do pro-

dores de saberes e do currículo de forma contextualizada e cultu-

jeto. Este trabalho irá proporcionar o desenvolvimento de várias

ralmente significativa.

competências, nomeadamente: a autonomia, a criatividade, a responsabilidade, a iniciativa, a cooperação e colaboração, o espírito
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Metodologias de Projeto

crítico e a autocorreção, ao mesmo tempo, que terá de superar as

A metodologia de projeto é um modelo que privilegia a

eventuais dificuldades que surjam no desenvolvimento do projeto.

aprendizagem baseado na resolução de problemas que surgem

Na perspetiva da pedagogia de projeto, o desenvolvimento curri-

da necessidade de responder a um desejo, de resolver uma neces-

cular é entendido como um processo dinâmico e contínuo, ana-
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lisado numa perspetiva sistémica que permite a inter-relação de
todas as suas etapas:

iii. sistematização e consolidação das problemáticas desenvolvidas no projeto e avaliação final (nível 3).

i. lançamento do projeto, formação das equipas de trabalho,
entrega do guião do projeto (nível 1);

respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação

ENSINO

das decisões; estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias; proporcionar a experiência de participa-

O projeto interdisciplinar surge, assim, como propulsor da co-

ção em processos eleitorais e sublinhar a importância da política na

operação e como alavanca das competências inscritas no perfil dos

tomada de decisão e na resolução de questões que afetam o nosso

ii. definição do problema, planificação do trabalho, investiga-

alunos. O papel do professor passa a ser o de apoiar e orientar de

quotidiano. O programa está dividido em três fases, a primeira fase

ção, elaboração e apresentação dos trabalhos. Esta apresentação

acordo com a intencionalidade pedagógica, através dos processos

tem início na AMVP, seguindo-se a fase distrital e culmina com a re-

poderá ser feita em contexto de sala de aula e/ou envolver toda a

de auto e heteroavaliação ao longo do projeto; o de proporcionar

alização anual de duas Sessões Nacionais na Assembleia da Repú-

comunidade educativa (nível 2);

momentos de autonomia ao grupo e de observar a sua organi-

blica: uma sessão destinada aos alunos do ensino básico e, outra,

zação, tendo sempre em atenção a sua boa gestão, aconselhan-

aos alunos do ensino secundário.

INTER e
TRANSDISCIPLINAR

MODELO
PEDAGÓGICO

Plano de ação para a transição digital

Cidadania ativa

exigências no âmbito tecnológico. Este tem vindo a beneficiar da

MELHORIA
CONTÍNUA
DIFERENCIADA

O modelo pedagógico da Academia tem acompanhado as
O modelo educativo da Academia tem vindo a reforçar a

aquisição de painéis interativos em várias salas de aulas, do reforço

importância da construção de uma escola humanista, cujo pilar

às ligações Wi-Fi, nas parcerias com a Microsoft e com a Porto Edi-

basilar se prende com a promoção de uma cidadania ativa, res-

tora (Escola Virtual). No ano letivo 2022/2023 os alunos passarão a

ponsá-vel, participada, crítica e construtiva. Através de vivências na

acompanhar os conteúdos e a construir as suas aprendizagens com

escola, da promoção de projetos de responsabilidade social e de

recurso a surfaces, iniciando-se gradualmente o processo de des-

experiências no âmbito do voluntariado e da solidariedade, como

materialização dos manuais escolares. O principal objetivo deste

• integral: entendemos que a escola é o espaço por excelência

são exemplos: o cuidar do recinto escolar, a limpeza nas praias, os

plano de ação é dotar os alunos para a literacia digital, incentivar

para a transmissão e partilha de conhecimentos, para o reforço

concertos solidários, a angariação de “tampinhas”, de roupa, brin-

e capacitar para atitudes empreendedoras, potenciar as práticas

de valores e para a apropriação das diferentes linguagens artísti-

quedos ou de materiais escolares oferecidos a instituições locais

colaborativas, numa lógica de trabalho de equipa em articulação

cas, científicas e tecnológicas. Com esta missão de potencializar o

ou doados como apoio a várias causas sociais e humanitárias, os

e sequencialidade, tornando o aluno capaz de responder aos desa-

desenvolvimento das múltiplas inteligências, da literacia digital, a

alunos envolvem-se nos problemas contemporâneos, adquirindo

fios que a contemporaneidade coloca.

formação integral dos alunos, a Academia tem vindo a diversifi-

sua responsabilidade social.

ESCOLA

O ensino deverá ser:

car os ambientes de aprendizagens, promovendo as metodologias

mais sensibilidade para com o meio envolvente e incrementando a
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PERSONALIZADO

PARTICIPAÇÃO
E ABERTURA À
COMUNIDADE

do, orientando, fornecendo inputs e registando os momentos de
aprendizagem dos alunos, entre outros.

INTEGRAL

Enquanto escola vocacionada para o ensino das artes perfor-

ativas, práticas e experimentais como são os casos da sala de aula

mativas, a AMVP assume estratégias e metodologias pedagógicas

invertida (“flipped classroom”), na aprendizagem baseada na reso-

Na construção deste caminho, o departamento das ciências

com o intuito de desenvolver competências que tornem o aluno

lução de problemas, em desafios e trabalhos de projeto assentes

sociais e humanas, no ano letivo 2022/2023 irá abraçar o progra-

num ser humano mais crítico, criativo, inovador, autónomo, parti-

em pesquisas, “por descoberta” com enfoque colaborativo, em re-

ma nacional - Parlamento dos Jovens, iniciativa da Assembleia da

cipativo e responsável, requisitos que se consideram como essen-

cursos digitais da Escola Virtual, em jogos didáticos, em estudos de

República, dirigida aos alunos dos 2.º e 3.º CEB e do ensino secun-

ciais para o seu futuro, nomeadamente para a sua inserção no mer-

caso, entre outras estratégias pedagógicas que permitam ao aluno

dário. Os principais objetivos do programa são: educar para a cida-

cado de trabalho, que é cada vez mais exigente. Para alcançar este

aprender mais e melhor e a desenvolver aprendizagens mais signi-

dania responsável, crítica e construtiva, estimulando o gosto pela

tão almejado sucesso, a Academia defende os seguintes princípios

ficativas e motivadoras, que geram maior conhecimento.

participação cívica e política; promover o debate democrático, o

educativos:

• personalizado: sabemos que cada aluno é único, por isso, o ca-
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minho para o sucesso escolar é traçado em função do seu perfil,

professor diversificar os instrumentos de avaliação.

Es-ta individualidade traduz-se, muitas vezes, em acompanhamen-

• participação e abertura à comunidade: a Academia é uma escola
aberta aos pais, encarregados de educação, poder local, institui-

necessidades, ritmos de aprendizagem, expectativas e motivações.
A escola deverá ser/promover:

ções e comunidade envolvente. Pedagogicamente, os diretores
de turma constituem-se como importantes elos de ligação escola

to pedagógico personalizado, trabalhos, tutorias e mentorias e avaliações diferenciadas. Ao nível da avaliação, a Academia privilegia

• melhoria contínua: o modelo pedagógico que implementa, foca-

– casa - escola, comunicando regularmente todos os aspetos re-

uma avaliação orientada para as aprendizagens e, por conseguin-

do no aluno e nas constantes mutações sociais e tecnológicas, bem

lacionados com o percurso escolar dos seus alunos. As audições,

te, diversificada em termos de instrumentos, rigorosa, ajustada às

como a partilha de contributos e críticas construtivas da comuni-

espetáculos, concertos, intercâmbios, estágios e outras apresenta-

diferentes especificidades dos alunos e assente em feedbacks sus-

dade envolvente garantem esta melhoria. A estabilidade do corpo

ções públicas reforçam também o convite de trazer os pais à es-

tentados de qualidade a alunos, pais e encarregados de educação.

docente e a aposta na formação contínua de todos os colaborado-

cola, envolvendo-os e responsabilizando-os pela vida escolar dos

Acreditamos que o respeito pela especificidade de cada um poderá

res é também uma prioridade. Reconhecendo-se que a atualização

seus educandos. Simultaneamente, estes eventos dão resposta às

potenciar a autonomia, a criatividade e a inovação.

de conhecimentos irá culminar com melhores práticas pedagógi-

necessidades do meio circundante, concretizando a participação

cas, a Academia investe anualmente em planos de formação gerais

ativa e a responsabilidade social da Academia na sociedade onde

• inter e transdisciplinar: a Academia tem vindo a intensificar as

e específicos, estes últimos sugeridos pelas várias equipas de pro-

se insere.

atividades inter e transdisciplinares, envolvendo as diferentes ofer-

fessores. Paralelamente, a Academia atenta às transformações e ne-

tas/áreas: música, dança, teatro, teatro musical e formação geral,

cessidades sociais encontra-se alinhada com as políticas educativas

Este modelo pedagógico resulta de uma ação concertada

atendendo às orientações ministeriais do Projeto de Autonomia

emanadas pelo Ministério da Educação e pelos restantes Estados

entre direção, órgãos de gestão pedagógica, professores e pessoal

e Flexibilidade Curricular (PAFC). Projetos de solidariedade e de

Europeus, considerando o Plano de Ação para a Transição Digital,

não docente, que aceita a diferença, trabalha a diversidade com o

voluntariado, o Plano Nacional do Cinema, o Eco-Escolas, inter-

do qual faz parte o Programa de Digitalização para as Escolas (PDE)

intuito de valorizar o melhor de cada aluno e promove uma forma-

câmbios entre classes de conjunto de diferentes escolas e países,

um dos instrumentos essenciais na promoção do Perfil dos Alunos

ção eclética e multifacetada, característica emergente das artes e

o projeto “Turista no Teu País” são alguns exemplos de iniciativas

à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e da estratégia de de-

da educação na contemporaneidade.

que têm trazido experiências pedagógicas enriquecedoras para os

senvolvimento do país. Neste sentido, tem vindo a implementar

alunos.

o Plano de Transição Digital disponibilizando o Serviço Educativo
Digital para todos os alunos do regime integrado de 5.º ao 9.º anos

Conscientes de que o conhecimento não é estanque e atendendo

no sentido da maior aproximação pedagógica entre alunos e pro-

ao Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, a Academia

fessores.

irá adotar, progressivamente, um modelo pedagógico que procura
aliar práticas convencionais com outras que colocam o aluno como

• diferenciada: a escola apresenta uma oferta diferenciada, abrin-

“ator” da construção do seu próprio conhecimento. Na prática,

do um vasto leque de saídas profissionais. O principal objetivo é

este modelo assenta na concretização de saberes, onde o aluno é

motivar e dotar de competências para a formação de artistas que

a peça central do seu processo educativo, através de didáticas es-

possam ingressar no mundo das artes performativas. Desta forma,

pecíficas das diferentes áreas do conhecimento da formação geral

a Academia promove anualmente vários intercâmbios e estágios,

e artística.

privilegiando de forma contínua os momentos e a avaliação per-

Alunos

Sucesso
pedagógico

formativa. Não obstante, os alunos terão todas as restantes oportuEsta aprendizagem tendencialmente prática, vivida e sentida pelos alunos torna-se mais eficaz e significativa, permitindo ao
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nidades formativas e, por conseguinte, têm ao dispor outras saídas
profissionais.
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2.3 Alunos

VINCULAÇÃO

Os alunos da AMVP são maioritariamente do concelho de
Vila Nova de Gaia, existindo um número reduzido que provém de
outros concelhos e distritos. Podem matricular-se a partir dos três
anos de idade, não havendo um limite máximo de idade. Contudo, a faixa etária mais representativa situa-se entre os cinco e os
dezoito anos. Presentemente, a AMVP acolhe cerca de oitocentos
e cinquenta alunos distribuídos pelo ensino pré-escolar, básico, secundário e livre.
A Academia privilegia a especificidade e identidade de cada
estudante. Não obstante, promove o desenvolvimento de um conjunto de competências essenciais, previstas no Perfil do Aluno à
Saída da Escolaridade Obrigatória.

Linguagens e textos.
Informação e comunicação.
Raciocínio e resolução de problemas.
Pensamento crítico e pensamento criativo.
Fonte | Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
(homologado pelo Despachon.º 6478/2017, 26 de julho).

Pretende-se que o aluno se vincule à AMVP mostrando-se:

Relacionamento interpessoal.
Autonomia e desenvolvimento pessoal.
Bem-estar e saúde.
Sensibilidade estética e artística.
Saber técnico e tecnológias.

• apaixonado pelas artes, reconhecendo, em simultâneo, a impor-

Consciência e domínio do corpo.

tância das humanidades, da ciência e da tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de Portugal e do
mundo;
• respeitador dos princípios fundamentais da sociedade democrática e dos direitos, garantias e liberdades em que esta assenta;
• dotado de literacia artística, cultural, científica e tecnológica

18
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que lhe permita analisar e questionar criticamente a realidade, ava-

multidisciplinar, com habilitações comprovadas, profissionalizados

liar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões

e com experiência pedagógica e, no caso da área artística, com car-

fundamentadas no seu dia a dia;

reiras artísticas reconhecidas. Para além das imprescindíveis com-

Domínio cognitivo:

petências pedagógicas e científicas, apresentam, simultaneamente,

• ampliar, aprofundar e atualizar conhecimentos artísticos, científicos, tec-

• livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do

os valores humanos e sociais, o gosto pelas artes performativas e

nológicos e pedagógicos;

mundo que o rodeia;

uma atitude pró-ativa e participativa na vida da Academia, contribuindo significativamente para a elevada qualidade dos serviços

• capaz de lidar com a mudança e a incerteza num mundo em

• mobilizar corretamente os conhecimentos.

prestados pela instituição.
Os professores da Academia têm que se vincular com o Pro-

rápida transformação;

Domínio procedimental:

jeto Educativo da escola e serem portadores das seguintes compe• perseverante e resiliente nas adversidades;

tências:

• saber definir objetivos e metodologias adequados ao nível dos alunos;

Domínio atitudinal/sócio-afetivo:
• criativo e capaz de pensar crítica e autonomamente, com competência de trabalho colaborativo e capacidade de comunicação;

• trabalhar o seu programa de forma dinâmica, rigorosa e apelativa;
• manter atitude crítica e de grande empenho na consecução 	

• selecionar os instrumentos de avaliação de forma articulada com os

dos objetivos gerais;

conteúdos/objetivos;

• ter abertura, ser criativo e detentor de otismismo pedagógico;

• planificar com cuidado e antecedência;

• apostar na sua formação contínua;

• fomentar a autonomia dos alunos, responsabilizando-os pela execução

• apto a continuar a sua aprendizagem ao longo da vida, como
fator decisivo do seu desenvolvimento pessoal e da sua intervenção social;
• que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício

de tarefas individuais ou em grupo;

da cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, pela

• possuir disponibilidade e atitude entusiasta, nomeadamente para

diversidade cultural e pelo debate democrático;

o trabalho de grupo e ser cooperante na partilha de experiências;

• que rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão so-

• ser dinamizador de novas práticas educativas;

• utilizar uma linguagem adequada, bem como facilitar e variar a comunicação na aula. Solicitar e incentivar a participação de todo os alunos;

cial.

• procurar as causas do insucesso, detetando e interpretando as dificulEstes desígnios complementam-se, interpenetram-se e re-

• revelar estabilidade emocional, tranquilidade, firmeza, compre-

dades, reformulando es-tratégias e empenhando-se no progresso do alu-

forçam-se entre si num modelo de escolaridade orientado para a

ensão, respeitando as diferenças e mantendo sempre relações cor-

no.

aprendizagem dos alunos, que visa, simultaneamente, a qualifica-

diais com os vários agentes educativos;

ção individual e a cidadania democrática.

Para além da atividade de lecionação, a equipa de docentes inte-

2.4 Professores

• enfrentar/atuar em situações conflituosas e ajudar a encontrar so-

gra múltiplos grupos de trabalho: secretariado de exames, coordenação

luções para os problemas;

de equipas, conselho pedagógico, comissão de horários, comissão artística, direção de turma, projetos interdisciplinares, tutoria, entre outros,

O corpo docente é constituído por cerca de uma centena de
professores, distribuídos pela formação artística, pela formação ge-

• apostar na motivação dos alunos, interessando-se e procurando

apoiando no trabalho de gestão escolar e em todo o processo de toma-

compreendê-los.

das de decisão.

ral e pelo ensino especial. Trata-se de uma equipa diversificada e

20
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2.5 Metas/Estratégias

• garantir a constante motivação da comunidade educativa da

• convidar personalidades nacionais e internacionais de reconheci-

AMVP;

da competência, para partilha de vivências artísticas e culturais;

Metas

• aprofundar a relação e cooperação institucional entre a Escola

A AMVP definiu para o triénio 2022-2025, as seguintes metas:

e os Pais e Encarregados de Educação, as autarquias e de outros

• fomentar a participação dos alunos em concursos nacionais e in-

estabelecimentos de ensino;

ternacionais, tanto na área de formação artística, como na de formação geral;

• fomentar parcerias com entidades educativas e performativas nas
áreas da dança e do teatro, com o objetivo de os vincular ao curso

• melhorar a inter e a transdisciplinaridade, entre as disciplinas da

e de proporcionar aperfeiçoamento e experiências ar-tístico-per-

formação artística e da formação geral;

no sentido de aumentar o número de candidatos interessados em

formativas e divulgar o trabalho desenvolvido;
• aferir as necessidades e definir prioridades ao nível da formação

integrar o projeto da Academia;

• manter ou superar os resultados escolares quer na formação artís-

contínua dos professores das diferentes áreas e demais colabora-

tica quer na formação geral, cumprindo assim, um dos seus objeti-

dores, de modo a garantir a qualidade dos serviços e o bem-estar

• incentivar a proatividade das associações de pais, de estudantes e

vos – a formação integral dos seus alunos;

da comunidade escolar;

de antigos alunos;

• definir estratégias que incentivem os alunos a optar pelo ensino

• contribuir para o acesso generalizado a equipamentos informá-

• incentivar e criar condições para o uso das tecnologias, platafor-

ticos por parte dos alunos nas aulas, caminhando-se progressiva-

mas e softwares como recursos e instrumentos pedagógicos dentro

mente para a desmaterialização dos manuais escolares;

e fora da sala de aula, contribuindo para um apoio ainda mais per-

artístico especializado;
•  integrar na oferta educativa os cursos oficiais secundário de dança, secundário profissional de teatro musical e secundário profissional de jazz e música moderna;

sonalizado aos alunos.
• criação de uma área coberta na zona do recreio dos alunos.

Estratégias

• alargar a oferta do regime integrado ao 1.º ciclo e do curso básico
do teatro aos restantes anos de escolaridade;
• proporcionar formação/experiências na área da elaboração de
projetos, tornando o aluno mais ativo na construção do seu próprio conhecimento e o ensino mais prático e mais significativo;
• promover o reconhecimento nacional e internacional da Academia;

Para a consecução destas metas, definem-se as seguintes linhas orientadoras de ação:
• organizar um Plano Anual de Atividades motivador, ajustado às
expectativas e motivações do público-alvo;
• proporcionar apoio pedagógico aos alunos que necessitem;
• proporcionar aos alunos reforços pedagógicos no sentido de potencializar o sucesso escolar;

• fazer da escola um destino de opção para alunos de outras regiões
do país;

• estabelecer parcerias/protocolos de intercâmbio artístico e cultural no sentido de proporcionar práticas/experiências pedagógicas

• motivar a comunidade envolvente para as apresentações da Escola;
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• divulgar a oferta educativa junto dos alunos em idade pré-escolar,

significativas;
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PARTILHA

2.6 Projetos/iniciativas

• visitas de estudo/passeios pedagógicos – no sentido de tornar

A AMVP promove e desenvolve ao longo do ano vários proje-

do a salas de espetáculos, a centros históricos, a museus, ao teatro a

as aprendizagens mais significativas, organiza várias visitas de estu-

tos/iniciativas, dos quais se destacam os seguintes:

grutas, a parques, a fábricas, entre outros locais de interesse cultural,
histórico, técnico e/ou científico;

• concertos/audições/espetáculos – ao longo de cada ano letivo
são desenvolvidos inúmeros concertos/audições/espetáculos dentro

• projeto de solidariedade e de responsabilidade social – a AMVP,

e fora de portas, tendo como objetivo mostrar o trabalho desenvol-

em conjunto com outras entidades, promove ações de solidarieda-

vido nas diferentes áreas de ensino e estimular a aprendizagem dos

de, pretendendo conferir a esta prática uma forma mais estruturada

alunos;

e consistente;

• infanto-juvenil – o Estúdio de Ópera da AMVP leva a cabo, anual-

• olimpíadas da matemática, da física e da química – estas ativi-

mente, a realização de uma ópera infantil. Este projeto envolve toda

dades funcionam como opção extracurricular e envolve alunos dos

a comunidade escolar e tem como característica fundamental a co-

2.º e 3.º ciclos do regime integrado, atuando em prestigiadas com-

laboração e cooperação entre professores e alunos das várias áreas

petições nacionais;

artísticas e da formação geral, em prol de um objetivo comum;
• exposições temáticas – apresentação de diversos trabalhos reali• intercâmbio escolar – a AMVP manteve, desde sempre, intercâm-

zados nas diferentes disciplinas, com o intuito de divulgar as apren-

bios com diferentes escolas congéneres ou outras entidades artísti-

dizagens dos alunos à comunidade;

cas, proporcionando aos alunos visitas de estudo, culturais, recreati• comemorações – celebração de datas comemorativas (dias inter-

vas e socializadoras;

nacionais e mundiais) e de datas estruturantes dentro de cada área
• semanas culturais – dinamiza iniciativas diversificadas que pro-

curricular;

porcionam aos alunos experiências e aprendizagens diferenciadas e
se traduzem numa mais-valia para o processo de aprendizagem e

• feira do livro/projeto “20 a ler” – atividades que pretendem fo-

de formação;

mentar o gosto pela leitura de toda a comunidade educativa;

• cursos de aperfeiçoamento musical e masterclasses – os alu-

• apoio psicológico e de orientação vocacional – proporcionar

nos têm a oportunidade de trabalhar em momentos específicos com

apoio por parte do Gabinete de Psicologia e Orientação, de modo

professores / músicos de reconhecido valor artístico;

a acompanhar os alunos na sua vivência escolar/familiar e social e
orientar nas suas opções em termos de prosseguimento de estudos;

• concursos no âmbito da formação artística – realiza concursos
internos e nacionais, tendo no seu júri personalidades com relevân-

• programa de mentorias – iniciativa entre alunos que permite que

cia artística;

mentores guiem e aconselhem mentorados, num ambiente de interajuda, através da realização de encontros regulares. Neste programa

24
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são trabalhadas as seguintes áreas de atuação: motivação, rendimen-

de ver e valorizar o cinema enquanto arte, forma de conhecimento,

• Escolas Secundárias: Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Almeida

to, relações interpessoais, comportamento e autoestima;

expressão e comunicação estética.

Garrett, António Sérgio, Dr. Manuel Laranjeira, Oliveira do Douro e

• Porto Editora/Escola Virtual;

Artística Soares dos Reis;

• Urdang Academy of Theatre Arts (em processo de aferição)

• estágios - proporcionar aos alunos de orquestra um momento de

Sendo preocupações dominantes a qualidade do ensino e a

trabalho intensivo de aperfeiçoamento das competências técnicas

dinamização de vários grupos instrumentais, corais, de ópera, de

• Agrupamentos de Escolas: Fernando Pessoa (St.ª Maria da Feira), St.ª

• Faculdade de Psicologia Ciências da Educação da Universidade do

e musicais trabalhadas em música de conjunto. Ao mesmo tempo

dança, de teatro e de teatro musical, as classes de conjunto têm

Bárbara (Fânzeres, Gondomar) e de Fiães;

Porto;

pretende-se promover a partilha entre pares e a preparação de re-

participado em diversos concertos, festivais, concursos e outras ini-

pertório com uma apresentação final pública;

ciativas de índole cultural, quer nacional quer internacionalmente.

• Colégios: de Gaia, Alemão, Nossa Sr.ª da Bonança, Internato dos

• Microsoft Educação;

Destacam-se concertos no Coliseu do Porto, Casa da Música, Tea-

Carvalhos;

• atividade física/desporto escolar - promover hábitos de vida des-

tro Municipal do Porto – Rivoli e Campo Alegre, Grande Auditório

portivos e saudáveis, proporcionando aos alunos atividades físicas

do Europarque, Centro Cultural de Belém, Auditório Municipal de

individuais e coletivas, e.g. corta-mato, torneio de futebol. Os alu-

Gaia; participações em festivais internacionais de música na Suíça,

nos são convidados anualmente para participarem no corta-mato e

em Neerpelt – Bélgica (onde a Academia obteve vários primeiros

mega sprinter distrital no âmbito do desporto escolar;

prémios com distinção), na Eslováquia e na Alemanha; concertos
em Espanha, França (Paris), Rússia (S. Peteresburgo), Cathedral No-

• programa “Eco-Escolas” – conjunto de ações de sensibilização e

tre Dame de la Seds de Toulon (França), EUA - no emblemático

de responsabilização no âmbito da Educação Ambiental para a Sus-

Carnegie Hall (Nova Iorque), entre outros.

• Facetas Talento, atividades de produção;
• Escola Profissional de Gaia e Espinho;
• Armando Calado Produções.
• Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa;
A AMVP é, ainda, membro da Associação de Estabelecimen• Universidade de Aveiro;

tos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) e membro fundador,
com assento nos órgãos diretivos, da Associação Portuguesa de

• Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa;

Instituições de Música (Ensemble).

tentabilidade, que contam com a participação dos alunos na tomada
de decisões, envolvendo-os assim na construção de uma escola e

A AMVP orgulha-se de ter organizado o Festival Internacio-

de uma comunidade mais sustentáveis. No ano letivo 2021_22, pri-

nal de Música para Jovens, em Gaia, desde 1987 até 2005, tendo

meiro ano da implementação do projeto, a Academia foi galardoada

recebido grupos de diversos países europeus, sul-americanos e

pelas suas iniciativas;

africanos.

• projeto “Escola SaudávelMente” – organizado pela Ordem dos

2.7 Protocolos/Parcerias

• Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco:
• Escola Superior de Educação do Porto;
• Junta de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso;
• Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

Psicólogos Portugueses. A Academia foi reconhecida e distinguida
com o Selo “Escola SaudávelMente” – Boas Práticas em Saúde Psico-

A AMVP, enquanto espaço de educação e de cultura aber-

lógica, Bem-Estar, Sucesso Educativo e Inclusão, ao cumprir com os

to à comunidade, privilegia uma relação estreita com instituições

requisitos da promoção da saúde mental, do desenvolvimento da

e organismos que se traduzem em potencialidades educacionais,

aprendizagem e da inclusão de toda a comunidade educativa;

culturais e/ou profissionais para toda a comunidade escolar mas,

• Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP);
• Casa da Música (Porto);

em particular, para os alunos. As parcerias e os protocolos estabelecidos são os seguintes:

• Fundação de Serralves;

os instrumentos básicos de “leitura” e de compreensão de obras cine-

• Escolas EB 2/3 de: Valadares, Soares dos Reis, Sophia de Mello Brey-

• Teatro Municipal do Porto – Rivoli e Campo Alegre;

matográficas e audiovisuais, bem como potenciar todos os sentidos

ner, Teixeira Lopes, Vilar de Andorinho, Fontes Pereira de Melo e

do mundo das imagens e dos sons, despertar o prazer para o hábito

Santa Marinha;

• Plano Nacional do Cinema (PNC) - projeto que tem por objetivo
principal formar públicos escolares para o cinema, garantindo-lhes
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CAPITULO III

A Direção é o órgão máximo de gestão e de administração da

COMO ESTAMOS ORGANIZADOS?

• promover o cumprimento dos planos e programas de estudos e

AMVP em matéria administrativa, pedagógica, financeira e patri-

dos objetivos educativos;

monial. Não obstante, existe toda uma organização intermédia que

• zelar pela qualidade do ensino e pela educação e disciplina dos

a seguir se apresenta:

alunos;
• proceder à avaliação dos desempenhos organizacionais e dos do-

3.1 Estrutura organizacional

Direção Executiva – líder da escola, encarregada de orquestrar a administração da instituição, o fazer pedagógico e a relação
Cordas

Friccionadas

com a comunidade. As principais competências e atribuições, em

Sopros

conformidade com o artigo 38º do Decreto-Lei nº 152/2013 de 4
de novembro e Projeto Educativo são:

Ciências
Musicais

Cordas

Dedilhadas

Música

• definir orientações gerais para a escola;

Canto e
Classes de
Conjunto
vocais

Teclas e
Percussão

• representar a escola em todos os assuntos de natureza administrativa e financeira;

Formação
Vocacional
Direção
Pedagógica

Conselho
Pedagógico

Serviços
Educação Ap.
Especializado (SEAE)
- Serv. Psic. e Orientação;
- Núcleo Ap. Educativo;
- Coord. Biblioteca.

• estabelecer a organização administrativa e as condições de fun-

Teatro

Dança

Direção
Executiva

centes;
• cumprir as demais obrigações impostas por lei.

Associação
Alunos

Teatro
Musical

Departamentos

Formação
Geral
Línguas

cionamento da escola;

Associação
Pais
Expressões

Conselho Pedagógico – órgão consultivo e de apoio à Direção Pedagógica. Ao nível das competências e atribuições deste
órgão, destacam-se:
• elaborar e partilhar a proposta dos documentos estruturantes
(Projeto Educativo, Regulamento Interno e Plano Anual de Atividades e respetivos projetos);
• planificar a formação do pessoal docente;

• assegurar a contratação e a gestão do pessoal;

• propor e analisar critérios de avaliação dos alunos;

• prestar ao Ministério da Educação e Ciência as informações que

• propor princípios gerais nos domínios da articulação e diversifica-

este, nos termos da lei, solicitar;

ção curricular, dos apoios e complementos educativos e das moda-

• assegurar a divulgação pública do Projeto Educativo, das condi-

lidades especiais de educação escolar;

ções de ensino e dos resultados académicos obtidos pela escola;

• adotar os manuais escolares, sugeridos pelos departamentos cur-

• zelar pelas regras de segurança, nos vários domínios;

riculares;

• analisar, partilhar e aprovar o Projeto Educativo, Regulamento In-

• propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagó-

terno e o Plano Anual de Atividades da Academia, elaborados pelo

gica e de formação em articulação com instituições ou estabele-

Conselho Pedagógico;

cimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a

• cumprir as demais obrigações impostas por lei.

investigação;
• promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural;

Estrutura
de Orientação
Educativa

- Grupos disciplinares;
- Coord. Formação Geral;
- Coord. Diretores de Turma;
- Conselho Diret. Turma;
- Conselhos de Turma

Ciências
Naturais
Exatas

Ciências
Sociais e
Humanas

Direção Pedagógica - compete à Direção Pedagógica a orienTécnicos
operacionaos
de Ação
Educativa

tação da ação educativa da escola. Em conformidade com o artigo

horários;

41º do Decreto-Lei nº 152/2013, de 4 de novembro, as principais

• propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organiza-

competências e atribuições da Direção Pedagógica são:

cionais e dos docentes, bem como da aprendizagem dos alunos,
credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de

• representar a AMVP junto do Ministério da Educação e Ciência

Serviços de
Administração
Escolar

Fig. 4 | Organograma da estrutura organizacional.

• propor os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos

educação prestado e dos resultados das aprendizagens;

em todos os assuntos de natureza pedagógica;

• participar no processo de avaliação do desempenho do pessoal do-

• planificar, partilhar e superintender as atividades curriculares e

cente.

artísticas;
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tas, no sentido de contribuir para o sucesso do Plano Anual de Ati-

(quantitativo e qualitativo) dos alunos e da turma ao longo do ano,

deverá constar todos os documentos e registos previstos por lei;

vidades;

fazendo a análise comparativa dos resultados, para perceber os

• organizar e presidir as reuniões do conselho de turma, confirmar

Estabelece, também, a relação entre a Direção Pedagógica e o

• zelar pelo cumprimento das planificações anuais e programas

avanços ou retrocessos;

pautas, registos de avaliação, planos de apoio individualizado e ou-

corpo docente, sendo o responsável pela transmissão, execução e

curriculares;

• gerir situações de conflito na turma, identificando os problemas e

tros documentos de avaliação;

avaliação de todas as diretrizes. Ao nível das suas competências,

• representar a escola em todos os assuntos de natureza pedagógi-

concebendo soluções/estratégias;

• assegurar e partilhar sugestões para melhoria da aprendizagem

destacam-se:

ca, referentes à sua área de ensino;

• atuar no sentido de garantir a permanência do aluno na escola, a

dos educandos;

• promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre

diminuição da infrequência e a melhoria das aprendizagens;

• entregar as atas à direção pedagógica devidamente analisadas e

docentes;

• mediar o relacionamento entre os alunos de sua turma e entre

assinadas;

e docentes;

• analisar e refletir anualmente os resultados obtidos pelos discen-

estes e os demais professores;

• manter-se atualizado face à legislação em vigor e estatuto dos

• colaborar com a Direção Pedagógica no sentido de garantir a apli-

tes nas várias disciplinas, para identificar estratégias de melhoria

• assegurar a articulação entre os docentes da turma, alunos e en-

alunos;

cabilidade dos pressupostos do Projeto Educativo e as diretrizes e

contínua.

carregados de educação;

• criar estratégias de motivação dos alunos para os manter identifi-

• disponibilizar-se sempre para atender de forma personalizada

cados com o projeto educativo da escola;

alunos, pais, encarregados de educação e professores;

• promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre

• promover um ambiente facilitador do desenvolvimento pessoal,

docentes e alunos;

artístico, cognitivo e social dos alunos;

• apoiar e acompanhar o processo de eleição dos cargos de delega-

• elaborar, organizar, analisar e partilhar o dossiê de sua turma, onde

do e subdelegado de turma;

Coordenador Pedagógico – é responsável por todo o processo educativo e pela relação pedagógica entre professor-aluno.

• assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas

normas do Regulamento Interno;
• assegurar a comunicação interna no seu grupo de trabalho;
• incentivar e apoiar a dinamização de atividades de cariz inter e

Diretor de turma – professor orientador e coordenador da
turma, a quem compete:

transdisciplinar;
• partilhar e garantir o planeamento eficaz das atividades propos-

30

• acompanhar de forma contínua e sistemática o desempenho
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• gerir as faltas e recolher as justificações junto dos pais/encarrega-

• identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades

ções ministeriais, sendo que aquelas poderão sofrer reajustes ao

dos de educação;

educativas, promovendo a articulação com os serviços especializa-

longo do ano letivo;

• informar os encarregados de educação das faltas, dos comporta-

dos de apoio educativo, disponíveis pela academia;

• organizar o dossiê pedagógico digital, composto por todos os ma-

Serviço de Educação e Apoio Especializado (SEAE) - A SEAE

mentos desadequados e de processos disciplinares de acordo com

• avaliar o desempenho individual qualitativa e quantitativamente;

teriais de organização pedagógica, nomeadamente atas de grupo e

integra os serviços de Psicologia e de Educação Especial, a Equipa

as normas existentes;

• analisar e aprovar as classificações atribuídas por cada um dos

de departamento, planificações, fichas e registos de avaliação;

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e baseia a sua atu-

• identificar, apoiar, partilhar e criar estratégias para os alunos

docentes das várias disciplinas e os relatórios de avaliação;

• esclarecer os alunos sobre os critérios de avaliação, bem como so-

ação, numa ótica de trabalho em rede com elementos da escola e

com problemas na relação com o grupo de pares, de integração

• elaborar planos de recuperação e adotar estratégias de diferencia-

bre as aprendizagens essenciais e competências a alcançar em cada

da comunidade, como parte integrante das equipas pedagógicas.

e/ou emocionais, em cooperação com o serviço de psicologia da

ção pedagógica que favoreçam a aprendizagem dos alunos;

disciplina em cada ano letivo e no final do ciclo de estudos;

Atua no domínio do apoio especializado a alunos e professores, no

AMVP;

• assegurar que todos os instrumentos e estratégias definidas em

• preparar materiais pedagógicos ajustados à faixa etária dos alu-

desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar e

• estimular a participação dos pais/encarregados de educação no

conselho de turma sejam implementados por todos os professo-

nos;

na orientação ao longo da vida. Inclui também o serviço de nutri-

processo de ensino-aprendizagem dos seus educandos.

res;

• proceder a uma avaliação justa, criteriosa, isenta e imparcial dos

ção, alimentação e saúde, apoio especializado através de consultas

• avaliar e decidir sobre eventuais recursos a classificações de final

alunos;

de fisioterapia e de nutrição e de avaliação nutricional e de com-

Conselhos de turma – procedem à organização, acompanha-

de período;

• partilhar feedbacks de qualidade personalizados do desempenho

posição corporal.

mento e avaliação das atividades a desenvolver com os alunos. O

• preparar a informação global e específica pertinente para facultar

obtido pelo aluno e eventuais áreas e estratégias de melhoria;

O âmbito da atuação dos elementos deste serviço assume um cará-

conselho de turma tem como competências e atribuições:

aos encarregados de educação, relativa ao desenvolvimento das

• elaborar planos de apoio pedagógico individual, em estreita co-

ter escolar e sempre que a intervenção exija uma intervenção fora

aprendizagens e da avaliação dos alunos.

laboração / articulação e partilha com o conselho de turma e psi-

das suas competências profissionais, serão encaminhados para ser-

cólogo escolar, para os alunos que demonstrem dificuldades na

viços externos especializados.

aquisição de aprendizagens e competências;

A AMVP pauta-se por um forte espírito de cooperação, partilha,

• fazer o reconhecimento do mérito e excelência individual e/ou

interação e entreajuda entre todos os intervenientes na comunida-

coletiva dos alunos ao longo do ano letivo de acordo com as áreas

de educativa, fatores essenciais para a consecução do seu projeto

• analisar e partilhar o desempenho geral da turma, individualizando o percurso de cada aluno;

Docentes – assumem a responsabilidade dos seguintes aspe-

• analisar e partilhar eventuais problemas de integração de alunos e

tos:

o relacionamento entre toda a comunidade escolar;

32

da vida escolar.

• planificar o desenvolvimento de estratégias de apoio aos alunos

• elaborar as planificações em estreita articulação com os progra-

definidas em conselho pedagógico;

educativo, ou seja, a formação integral dos alunos.

que demonstrem necessidades;

mas definidos, as aprendizagens essenciais e as restantes orienta-

• colaborar em processos de autoavaliação e nas várias iniciativas

Realçamos também a importância do pessoal não docente, cons-
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Regime integrado

tituído por técnicos administrativos, técnicos operacionais de ação
educativa e psicólogos, como agentes igualmente potenciadores
do bem-estar dos nossos alunos.

O ensino integrado foi o grande desafio da AMVP. Atualmente, existem 20 turmas do ensino integrado correspondentes aos 2.º

3.2 Oferta educativa

e 3.º ciclos. Este regime caracteriza-se pela frequência de um pla-

Na AMVP a oferta educativa é diversificada, compreendendo:

no mesmo espaço, evitando problemas de incompatibilidade de

no de estudos específico, que engloba a formação geral e artística
horários e de deslocações incómodas. Por outro lado, possibilita a
integração das várias áreas do saber e uma melhor articulação das
Iniciação, Pré e 1.º Ciclo

diversas exigências da vida escolar.

Regime integrado
(5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º ano)

várias disciplinas que fazem parte da formação geral e artística.

Este regime visa promover a aquisição de competências nas
Desta forma, pretende-se contribuir para a formação dos alunos,
fomentando o seu espírito crítico e a sensibilidade estética.

Oferta Educativa

Regime articulado
(5.º/12.º ano)

Dança / Música / Teatro

Ao nível do sucesso escolar, a esmagadora maioria dos alunos
obtém bons resultados. Através das aulas de apoio, dos planos de
acompanhamento individual, dos programas de tutorias e de mentorias, do acompanhamento parental e de outras estratégias pedagógicas complementares, a Academia tenta combater o insucesso

Regime supletivo
(5.º/12.º ano)

escolar e elevar os níveis de desempenho dos alunos, garantindo
aos alunos uma boa formação integral e de base.

Regime livre

Dança
Música
Teatro Musical
Rockschool
Jazz e música moderna

Regime articulado
Caracteriza-se pela frequência dos alunos de dois estabelecimentos de ensino: a formação geral nas escolas protocoladas com
a AMVP e a formação artística na Academia.

Atividades de
complemento curricular

É objetivo deste regime promover a aquisição de competências nas várias disciplinas da formação artística, em articulação com
a escola de ensino regular. Desta forma, pretende-se igualmente

Atividades livres

contribuir para a formação dos alunos, fomentando o seu espírito
Fig. 5 | Oferta educativa da AMVP.
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Regime supletivo

(3 aos 5 anos de idade) até à idade adulta, nas áreas de dança, da
música e do teatro musical. Existe ainda o curso de jazz e de música

Este regime de ensino caracteriza-se pela frequência da com-

moderna.

ponente artística como complemento da formação integral dos
alunos.

A Rockschool surge neste regime como um curso inovador
onde o ensino da música é abrangente e variado, percorrendo os

No que diz respeito a este regime de ensino, tem-se assistido

vários estilos da Música Moderna. Os professores deste curso são,

a um decréscimo demográfico ao nível dos 2.º e 3.º ciclos, por alter-

além de formadores experientes na área, músicos com carreiras

nativa aos regimes articulado e integrado, particularmente devido

profissionais ativas no mercado, conhecendo o que de melhor se

às diferenças no modelo de financiamento do Estado e às orienta-

faz na música ligeira ao nível nacional e internacional. Com a par-

ções políticas.

ceria RSL (Rock School of London) é possível obter uma certificação que, além de garantir a aprendizagem e evolução do aluno,

Ao nível do ensino secundário nota-se uma atitude de compromisso e empenho por parte dos alunos e dos seus encarregados

dará acesso a um diploma oficial de uma das instituições mais conceituadas a nível mundial neste tipo de ensino.

de educação, bem como, em alguns casos, uma continuidade ao
nível de estudos superiores, particularmente na área da música.

O Curso de Teatro Musical da AMVP é uma outra oferta deste
regime. É pioneiro no país e proporciona uma formação especifi-

No 1.º ciclo, a procura tem vindo a aumentar consideravel-

ca em artes performativas: canto, dança e interpretação, valências

mente, quer com o intuito de ingressar posteriormente no regime

essenciais para qualquer performer de teatro musical. Destina-se a

integrado e articulado, quer pela preocupação de uma formação

jovens a partir dos 4 anos de idade (9.º ano ou 10.º ano) e não tem

mais completa.

limite máximo de idade.

Regime livre

O Curso tem a duração de três anos letivos, funcionando
maioritariamente ao sábado, entre as 9h00 e as 18h00. As discipli-

Ao longo dos anos, verifica-se um aumento de inscrições ao

nas que compõem este horário são Dança, Coro de Atores, Proje-

nível do pré-escolar, justificado, em grande parte, pela perspetiva

to, Interpretação e Interpretação para Cancão. À semana funcio-

de uma melhor adaptação e integração no 1.º ciclo.

na ainda uma aula individual de 40 minutos de Canto e uma aula
facultativa (cuja frequência recomendamos) de Formação Musical

As inscrições nos cursos livres inserem-se como complemen-

de 40 minutos, para os alunos do 1.º ano que não tenham conhe-

to à formação pessoal e dão resposta aos alunos que não cumprem

cimentos de música. O Curso tem a carga horária de cerca de 11

os normativos legais. A AMVP pretende dar continuidade a este

horas semanais, ou seja, cerca de 44 horas mensais.

regime, pois alarga as oportunidades e o contacto com novas realidades artísticas.

As turmas são divididas maioritariamente de acordo com
o ano de frequência do Curso, sendo exceções as disciplinas de

Os cursos livres destinam-se aos alunos desde o pré-escolar
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requisitos e evolução técnico-artística que os professores identifi-

Atividades livres

quem - e Coro de Atores - que inclui todos os alunos dos três anos
do Curso.

A Academia disponibiliza ainda atividades livres destacandose como principais as seguintes:

Ao longo do ano letivo, os alunos do Curso têm a possibilida-

3.4 Horários

tos, com a exceção do segundo intervalo da manhã, que tem uma

A elaboração dos horários da escola é uma tarefa complexa,

que têm uma duração de 5 minutos. A hora de almoço organiza-se

duração de 20 minutos e dos intervalos das 12h45, 18h05 e 19h05

por envolver a concretização das duas áreas: a artística e a geral.

• Pintura e escultura (turmas para crianças, jovens e adultos);

No entanto, a sua organização obedece a algumas referências, a

de de participar em várias apresentações públicas, entre as quais

• Bushido Karaté-Zen;

saber:

concertos, performances, audições e aulas abertas, dentro e fora de

• Cursos de inglês certificados pela Universidade de Cambridge;  

portas. Organizam-se ainda workshops com formadores reconheci-

• Cursos de verão.

dos da área, nacionais e internacionais. Damos ainda a possibilidade de os nossos alunos do 2.º e 3.º anos se deslocarem a Londres

3.3 Turmas

para realizarem aulas em escolas conceituadas e amplamente experientes na área do teatro musical.

em três turnos (11h45-12h50, 12h45-13h55 e 13h45-15h00).

3.5 Tempos letivos

• o interesse dos alunos – definição da melhor mancha horária
possível, potencializando a rentabilização de tempo ao longo do

A Academia, atenta e sensível às mudanças pedagógicas e sociais, levou a cabo uma série de alterações no que respeita aos tem-

dia;
• o horário da escola de origem – a AMVP tem em considera-

pos letivos, que serão implementadas já no ano letivo 2018/2019, e
entre as quais se destacam:

ção o horário da escola que o aluno frequenta;
Cada turma de regime integrado é constituída por um máxi-

• a articulação dos espaços – os horários têm que respeitar as

mo de vinte e três alunos, limite que tem por objetivo personalizar

imposições do espaço físico, nomeadamente a disponibilidade da

• mudança dos tempos letivos – os tempos, com a exceção

No final de cada ano letivo, os alunos têm a possibilidade de

mais as práticas pedagógicas, potencializando o sucesso escolar.

sala de educação física, auditórios, laboratório, estúdios e salas de

de algumas disciplinas de formação artística, cidadania e desen-

participar num espetáculo de teatro mu-sical produzido pela esco-

Ao nível da constituição das turmas, privilegia-se o perfil do alu-

aula teóricas;

volvimento e educação física, são de cinquenta e cinco minutos,

la e apresentado numa sala pública de espetáculos.

no, o equilíbrio de género e, no curso de música, o instrumento

Atividades de complemento curricular

e o professor do aluno. Por outro lado, defende-se o princípio da
continuidade/manutenção das turmas na transição dos vários anos

• a necessidade de reequilibrar a carga horária pelos diferen-

aumentando, assim, a eficácia e rentabilidade dos mesmos;

tes anos escolares;
• o respeito das horas de intervalo – as pausas são de 10 minu-

• reforços de tempos letivos, quer na formação geral quer na

escolares. Contudo, na mudança de ciclo, os vários conselhos de

área de música, quando comparado com a matriz financiada pelo

Como atividades de complemento curricular, a Academia

turma podem introduzir alterações, transferindo alunos entre as

MEC, por Contrato de Patrocínio, de acordo com o Decreto-Lei

disponibiliza reforços curriculares de formação vocacional (aulas

várias turmas, com base numa lógica de potencialização do sucesso

55/2018, as portarias 225/2012, a 243-B/2012 e a 140/2018 e ao

individuais, partilhadas, técnicas, classe de conjunto, Música de Câ-

escolar. No quinto ano de escolaridade, tem-se em consideração a

abrigo do Decreto-Lei 152/2013. Apesar de estes não serem con-

mara); encontros de dança; condição física/oficina artística; refor-

escola de onde são provenientes, procurando manter-se pequenos

templados por financiamento, o conselho pedagógico defende

ço curricular da formação geral (inglês, matemática e português);

grupos, de forma a facilitar a integração e, aquando da transição

que a qualidade do ensino assegurado pela Academia beneficia

Estudos Autónomos Supervisionados (EAS) ou de dança; inglês:

de ciclo, a opção pela segunda língua estrangeira é tida em conta.

destes momentos de reforço. Por outro lado, pretende-se que o

certificação pela Universidade de Cambridge; informática e audio-

Por questões logísticas e pedagógicas, existem turmas compostas

aluno consolide as várias aprendizagens na escola, orientado pelo

visuais (2.º ciclo); artes cénicas e plásticas (3.º ciclo) e workshops de

somente por alunos do curso de música e, outras, “mistas”, com

corpo docente, num ritmo de trabalho mais favorável à consolida-

dança (3.º ciclo); aula de instrumento de 55 minutos (individual);

alunos matriculados no curso de música e de dança.

ção de conhecimentos.

aula mensal coletiva de instrumento; aula adicional de instrumento
partilhada por dois alunos.

Nas aulas práticas de dança e de formação musical, as turmas

Estes reforços visam, ainda, investir nos conhecimentos ad-

têm o número orientador de quinze alunos. A aula de instrumento

quiridos nos primeiros anos e que se traduzem em bases para a

Num âmbito mais lúdico, a Academia em parceria com a Es-

é partilhada por dois alunos no curso de iniciação e é individual

formação geral e integral dos alunos. Simultaneamente, atenuam

cola de xadrez do Porto: Xeque-mate, disponibiliza o clube de xa-

nos níveis seguintes (do 2.º ciclo ao curso secundário). O número

algumas das diferenças de tempos ministrados no ensino básico

drez a todos os alunos do 2.º e 3.ºciclos.

de alunos por classe de conjunto é ajustado de acordo com a espe-

geral, bem como no ensino público artístico especializado.

cificidade de cada grupo coral ou instrumental.
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Espaços da formação geral:

Outros espaços:

dade, no sentido de introduzir significativas melhorias nos horários

• salas de aulas, dotadas de projetores multimédia ou painéis inte-

• biblioteca;

e gerir o esforço dos alunos, aumentando, assim, a sua motivação

rativos;

• mediateca;

por esta área vocacional;

• laboratório de ciências;

• cantina/refeitório/bar;

• recinto exterior – campo de futebol;

• reprografia;

• blackbox;

• secretaria/tesouraria;

• balneários.

• gabinetes de direção;

• possibilidade de responder à necessidade de reequilibrar a
carga horária do curso de dança pelos diferentes níveis de escolari-

• possibilidade de conferir a algumas disciplinas uma gestão
mensal e trimestral, melhorando os horários semanais, com vista
à criação de residências artísticas, fomentando a motivação e a diversificação de metodologias.

3.6 Espaços
A tradição e a história fazem parte do espaço físico da AMVP
e, conjugadas com a inovação e uma singularidade espacial, permi-

• sala de reuniões;

Espaços especializados para o ensino da
dança:

• sala de professores;

• estúdios devidamente equipados;

• gabinete de psicologia;

• balneários.

• instalações sanitárias;
• sala destinada ao atendimento aos Enc. Educação;
• espaços de arquivo e arrumos;
• campo de futebol;

tem alcançar uma identidade própria para a Academia, proporcio-

• pátio dos pianos;

nando condições para que toda a comunidade educativa se sinta

• parque de estacionamento.

bem e em constante partilha. Este espaço harmonioso inspira os
alunos a trabalhar com rigor e qualidade, ao mesmo tempo que
sentem o prazer de estar e de pertencer à AMVP.
As novas instalações são constituídas por três núcleos com
tipologias próprias e distintas entre si: um destinado à dança e ao

Espaços especializados para o ensino da
Música:
• auditórios;
• salas para instrumento devidamente equipadas.

teatro musical, distribuído por dois pisos, outro, destinado à música, distribuído por três pisos e um terceiro elemento térreo, que
liga os edifícios anteriormente citados, onde se encontram a receção, os serviços administrativos, a tesouraria, a reprografia, a sala
de professores, os gabinetes de direção, do Serviço de Psicologia e
Orientação (SPO) e do secretariado de exames, a sala de reuniões e
instalações sanitárias. No piso inferior ao rés-do-chão, estão localizados a cantina/bar, uma ampla biblioteca, o auditório principal e
instalações sanitárias. A área circundante conta com recreio, campo de jogos, áreas verdes e estacionamento.
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Todo o recinto escolar está dotado de boa iluminação, aquecimento, rampas, elevadores e salas de aula com mobiliário moderno e bem conservado. Todo o recinto escolar é vedado, pelo
que a única entrada e saída é feita pela portaria, que dispõe de um
assistente operacional. A escola está ainda apetrechada com cacifos, possuindo acesso à internet. Todas as salas de aula estão apetrechadas com projetores de multimédia ou com painéis interativos, conferindo às aulas recursos tecnológicos de enfoque digital.
Continuamos a aspirar ampliar e melhorar os espaços de lazer dos
alunos, criando, no exterior, uma área coberta para o seu convívio.
A casa mãe (as instalações da origem da Academia) constitui-se
como um espaço alternativo, recentemente remodelado para ensaios, aulas livres, formações e para que alunos e professores possam encontrar nela uma área adicional de estudo e de convívio.
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DISPOSIÇÕES FINAIS

CONCLUSÃO

Vigência do projeto – o presente documento estará em vigor

Com este projeto educativo pretendemos orientar o nosso

por um período trienal (2022 – 2025), pelo que, findo este espaço

caminho para a ação, qualificar para o sucesso que permita, pela

temporal, será objeto de análise, avaliação e revisão.

exploração de todas as nossas potencialidades, a formação de públicos e de profissionais culturalmente mais instruídos e a cons-

Divulgação do projeto – o Projeto Educativo enquanto documento orientador da atividade escolar, será divulgado junto da

trução conjunta de um mundo melhor. É este verdadeiramente o
nosso projeto e a nossa missão!

comunidade educativa através da plataforma MS Teams, da sua
morada digital e passível de consulta nas instalações.

te, alicerçados na máxima que numa escola “todos estudam, partilham, convivem, aprendem e ensinam”.
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Partilha, dedicação, descoberta, exigência, profissionalismo,
abertura, humanismo... são os valores que construímos diariamen-
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