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Introdução
Este Projeto Educativo é, nos termos legais, um dos instrumentos de constituição
e de exercício do processo de autonomia da escola. A influência do projeto educativo na
vivência escolar dá-se tanto ao nível pedagógico como cultural e administrativo.
Consiste no “poder reconhecido à escola de tomar decisões no domínio
estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional, no quadro do seu
Projeto Educativo” de acordo com o Decreto-Lei nº 152/2013, de 4 de novembro,
referente ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Este documento serve assim
para a consagração da orientação educativa da Escola tendo como horizonte um espaço
temporal de três anos (2017/2020) e explicitando os princípios, valores, metas e
estratégias segundo as quais a escola se propõe a cumprir a sua função educativa.
Sabendo que a Escola não se limita a ser um lugar de transmissão de informação
mas sim de educação, crescimento e formação aos vários níveis do desenvolvimento
humano, esta deve incorporar princípios flexíveis capazes de contemplar as diferenças
de cada indivíduo e de cada grupo, nos seus múltiplos aspetos: social, cultural e
económico.
A elaboração do Projeto Educativo de uma escola deverá ser sempre o produto
da interação de todos os seus membros, que deverão fazer convergir os seus esforços no
sentido de fazer desta um meio privilegiado de socialização e formação dos seus mais
importantes protagonistas – os alunos.
A educação e formação cultural perfila-se como um dos elementos estruturantes
da personalidade e do desenvolvimento integral das populações. Em tempos de crise
económica e social, torna-se portanto imprescindível apostar na formação cultural e
artística das populações envolventes, com especial destaque para os mais jovens,
proporcionando assim um mais saudável desenvolvimento social e humano.
A escola propõe-se, como espaço de formação e crescimento, a proporcionar a
todos, sem exceção, os meios para tal. A integração da população escolar e a sua
respetiva interação no meio que a rodeia acompanha assim as funções formadoras e de
aprendizagem inerentes à atividade escolar.

2

Projeto Educativo do Conservatório Regional de Música de Ferreirim

Envolvimento:
Vivemos num mundo em permanente mudança que origina muitas pressões e
constrangimentos o que torna a realidade social muito complexa. Esta complexidade
deve conduzir-nos ao estabelecimento de uma rede de parcerias, capazes de responder
às situações reais, através da mobilização dos recursos locais, que necessariamente
passam pelo envolvimento de diversos serviços: as autarquias, associações, Escola
Profissional de Sernancelhe (ESPROSER), Agrupamentos de Escolas envolvidos, pais,
famílias, professores, funcionários e comunidade.
Atitudes e valores humanos:
Só uma escola com dinâmica e com visão será capaz de criar um conjunto de
atividades que possam estimular e promover o sucesso educativo dos alunos. Cada
momento contribui de forma contínua e sistemática para a boa formação humana de
cada um dos intervenientes, desenvolvendo desta forma o incentivo para a sua
autonomia e responsabilidade individual em prol da sociedade.
Fortalecer o espírito de comunidade, de solidariedade, de liberdade, de
integração no meio, de responsabilidade e de promoção de valores humanos com vista à
formação integral do ser humano, que deverá estar preparado para a inovação na sua
vida privada e profissional.
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Desafio e a Missão:
Em três anos de existência, o Conservatório Regional de Música de Ferreirim
(CRMF) conseguiu implementar um conjunto de medidas capazes de sensibilizar e
mobilizar cerca de 120 alunos de diferentes regiões. Através do compromisso da
verdade e o conceito de “escola para todos”, conseguimos o envolvimento de todos os
elementos da comunidade educativa. Desta forma, pretendemos que este projeto
educativo seja uma realidade para outros concelhos, possibilitando a todos a mesma
igualdade de oportunidade, segundo Despacho Nº6478/2017, publicado em Diário da
República, a 26 de julho de 2017.
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1. Caracterização do meio envolvente
1.1 Enquadramento Geográfico e Administrativo do projeto
Sernancelhe localiza-se no Distrito de Viseu, numa zona limítrofe, de transição
entre a região Norte e a Região Centro. Sernancelhe faz parte da NUT II – Norte e da
NUT III – Douro. É um dos 24 municípios do distrito de Viseu, localizando-se no
Centro.
Sernancelhe é uma vila situada a 50 Km da capital de distrito – Viseu. Um dos
mais antigos da Beira Interior, o concelho de Sernancelhe situa-se entre as serras da
Lapa e da Zebreira, banhado pelos rios Vouga e Távora. É composto por 13 freguesias,
com 5617 habitantes (censos de 2011) e 228 km2 de superfície, frequentemente
denominada como “Terras do Demo”, numa alusão a uma das obras de Aquilino
Ribeiro, escritor nascido na aldeia de Carregal, Concelho de Sernancelhe. “Terra da
Castanha” é outro dos títulos atribuídos a Sernancelhe, devido à boa qualidade deste
fruto e ao grande número de soutos existentes no concelho.

Figura 1: Mapa do distrito de Viseu e concelho de Sernancelhe
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Caracterização da Freguesia de Ferreirim
A referida freguesia sustém a sede do Conservatório Regional de Música de
Ferreirim, situada na Rua da Escola, nº
14.

A

cultura

musical

é

vivida

intensamente por todos os que aqui
habitam, espelho disso são as imagens
da

rotunda

que

ostenta

diversas

imagens em pedra que fazem alusão à
sua banda filarmónica e serve de
cartão-de-visita para todos os seus
visitantes.

Figura 2: Imagem da rotunda de Ferreirim alusiva à
Banda Musical

Ferreirim é uma freguesia rural em que a principal atividade económica está
ligada ao setor primário, a agricultura, para além da castanha, produzem também vinho
e azeite. A Freguesia de Ferreirim possui também uma zona industrial que alberga
algumas das maiores indústrias da região ligadas ao setor secundário, a Forcefer
(empresa ligada à metalúrgica) e a FruSantos (empresa de armazenamento e distribuição
de frutas).
Caracterização do Concelho de Penalva do Castelo:
O concelho de Penalva do Castelo, também pertencente ao distrito de Viseu,
situada na província da Beira Alta, região do Centro (Região das Beiras) e sub-região
do Dão-Lafões, compreende uma área de 134,34 km² de área e cerca de 7956 habitantes
distribuídos por 13 freguesias. É um concelho na qual a
população

local

se

distribui

pelas

atividades ligadas ao setor primário,
nomeadamente

à

produção

do

Vinho do Dão, à maçã Bravo de
Esmolfe e ao queijo da serra.
Figura 3: Mapa do concelho de Penalva do Castelo
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1.2 A Autarquia
A autarquia de Sernancelhe teve um papel importante no âmbito deste projeto.
No ano em que a instituição assinalou 32 anos de existência, inaugurou a sua sede na
antiga Escola Primária de Ferreirim, obra que custou cerca de 250 mil euros,
comparticipada pelo Município de Sernancelhe em 124.835,24 Euros e pelo PRODER
em 119.061,94 Euros. Foi a concretização de um sonho há muito acalentado, que, para
além de trazer condições excecionais de trabalho, abriu novas perspetivas e novos
desafios à Associação da Banda Musical 81 de Ferreirim.

1.3 Caracterização do meio circundante a nível cultural
Sernancelhe é um concelho que demonstra grande abertura cultural para a área
artística da música, ao organizar anualmente diversas atividades.
Nos últimos anos Sernancelhe teve protagonismo ao organizar o concurso
internacional de guitarra clássica que contou com 13 edições. Organizou também um
concurso internacional de piano durante dois anos, o evento consistia em convidar
pianistas conceituados, cuja excelência foi já reconhecida em concursos prestigiantes.
Também relacionado com esta área, em 2017 realizou a quinta edição de “As
Lições dos Jovens Mestres”, atividade na qual o Conservatório Regional de Música de
Ferreirim é parceiro cooperante, um projeto desenvolvido pelo conceituado pianista
sernancelhense, Professor André Cardoso, e que granjeou forte impacto cultural e social
na região.
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O evento cultural Ser + Cultura é o mais recente projeto cultural do concelho de
Sernancelhe, este ano realizou-se a quarta edição, consiste em promover um evento
dentro do centro histórico da Vila de Sernancelhe, apresentando à sociedade espetáculos
de música, teatro, dança, literatura, pintura, escultura, entre outros. Para estes
espetáculos são convidados grupos conceituados a nível nacional e internacional.

No concelho de Sernancelhe existem dois ranchos folclóricos, um na sede do
concelho e outra na freguesia das Arnas, e duas bandas filarmónicas, uma sediada em
Sernancelhe e outra na freguesia de Ferreirim.

1.4 A Banda Musical 81 de Ferreirim
A Banda Musical 81 de Ferreirim é o reflexo da mundividência da sua
localidade berço: Ferreirim, a comunidade que a viu nascer e, através do seu empenho, a
fortaleceu e fez perdurar ao longo das suas mais de três décadas de existência. São trinta
e seis anos de uma história que reflete a alma e a vontade de um povo.
Assume esta designação pois foi criada em 26 de dezembro, de 1981. É a
associação cultural mais representativa da localidade de Ferreirim, concelho de
Sernancelhe. É composta por cerca de 45 elementos que se encontram sob a batuta do
maestro Artur Costa.
Tudo começou em 20 de janeiro de 1981, com a Escola de Música, frequentada
por 54 alunos dirigidos pelo Sr. Padre José Alves Amorim, grande mentor e principal
fundador desta Associação. Ainda hoje, a Escola de Música constitui uma componente
essencial na formação e consequente integração dos instrumentistas na Banda Musical
81 e assume-se como o seu principal suporte e garantia de renovação do corpo de
instrumentistas, pois a sua missão passa por elevar e motivar os aprendizes ao mesmo
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tempo que desperta e desenvolve neles aptidões e capacidades, educa e delega
responsabilidades.
As atuações levadas a cabo por esta associação, cerca de 40 por ano, centram-se
fundamentalmente em atividades artísticas como: festas religiosas de cariz popular,
concertos culturais e pedagógicos, procissões, receções oficiais, participação em
encontros de bandas, entre outras.

Pontos altos do percurso da Banda Musical 81:
- 1988 - receção oficial ao Presidente da República Dr. Mário Soares;
- 1992 - receção oficial ao Primeiro-Ministro, Prof. Dr. Cavaco Silva;
- 2004 - receção oficial ao Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio;
- 2006 - gravação do 1.º CD/DVD da Banda e organização de um Encontro de Bandas
com a participação da Sociedade Filarmónica Lealdade Pinheirense e da Banda
Filarmónica Vouzelense, eventos integrados nas comemorações dos 25 anos de
existência da Banda;
- 2007 - 1.ª Internacionalização da Banda em Moudon (Suíça), onde representou
Portugal no 4.º Festival de Música Popular;
- 2010 - Harmonização da missa transmitida em direto pelo canal televisivo TVI na
Comemoração do 325º Aniversário da Construção da Igreja do Mosteiro da
Tabosa do Carregal;
- 2010 – 2.ª Internacionalização da banda em Jacou (França) no âmbito das
Comemorações dos 10 anos de Geminação Jacou/Sernancelhe;
- 2010 – Receção ao Presidente da República Portuguesa, Prof. Dr. Aníbal Cavaco
Silva;
- 2011 – Organização de um Encontro de Bandas com a participação da
Sociedade Filarmónica Lealdade Pinheirense e da Banda Musical de Gouviães
em Ferreirim no âmbito das Comemorações do 30.º Aniversário da Banda;
- 2012 – Gravação do 2.º CD no Auditório Municipal e Sernancelhe;
- 2012 – 3.ª Internacionalização da Banda em Moudon (Suíça), onde representou
Portugal no 9.º Festival de Música Popular;
- 2013 – Atribuição de Medalha Municipal de Mérito à Associação Banda Musical e
oitenta e um, ao contributo no campo social, cultural e artístico no concelho de
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Sernancelhe, formando centenas de jovens, e participações em manifestações
de cariz popular e religioso no concelho e região;
- 2014 – Receção ao Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho e ao Ministro da
Educação e Ciência, Nuno Crato;
- 2016 – Gravação do CD-35 anos de existência;
- 2016 – Encontro de bandas musicais da Rota de Cister em Ferreirim com a
participação da Associação Banda Musical oitenta e um, Banda da escola de
música juventude de Mafra e Sociedade filarmónica de Salzedas.
- 2016 – Participação no desfile de Bandas Filarmónicas do 1º de dezembro, em Lisboa.
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2. Caracterização da Escola
2.1 História
A direção da Associação Musical Oitenta e Um de Ferreirim, Instituição de
Utilidade Pública sem fins lucrativos, em parceria com o Município de Sernancelhe
partilharam e desenvolveram esforços para a criação e oficialização do Conservatório
Regional de Música de Ferreirim (CRMF) como uma Escola Particular e Cooperativa
de Música.
Assim, em 5/12/2014 foi fundado o CRMF, inicialmente como, “Escola de
Música Banda Musical Oitenta e Um”, após aprovação da DGEstE Norte, tendo como
Direção Pedagógica, de caráter colegial, Carlos Manuel Ramos dos Santos e Artur Jorge
Ferreira da Costa. O primeiro desafio deste projeto foi sensibilizar as crianças e jovens
para a música através da prática de um instrumento musical nas seguintes variantes:
Clarinete, Fagote, Flauta Transversal, Trompa, Trompete e Saxofone.
O trabalho desenvolvido teve um impacto imediato e profundo na sociedade e na
educação da região. A comunidade educativa manifestou-se sensibilizada para os
benefícios que este projeto educativo divulgava e projetava para os seus educandos,
apontando-o como uma mais-valia para a educação e formação dos jovens da região.
Assim, em 21/05/2015, por despacho do Secretário de Estado do Ensino e da
Administração Escolar, foi autorizada a alteração da denominação do estabelecimento
de ensino para “Conservatório Regional de Música de Ferreirim” e concebida a 1ª
renovação da autorização provisória de funcionamento válida para o ano letivo
2015/2016, nos cursos Básicos de Música, nos 2.º e 3.º Ciclos nas variantes de:
Clarinete, Fagote, Flauta Transversal, Oboé, Percussão, Trombone, Trompa, Trompete,
Tuba e Saxofone.
Em 2/5/2016 por despacho exarado pela Subdiretora-Geral da Administração
Escolar, foi concedida a 2ª renovação da autorização provisória de funcionamento para
os Cursos Básicos de Música e a abertura da disciplina de Piano.
O Conservatório está sediado na antiga Escola Primária de Ferreirim que foi
requalificada e adaptada para a promoção da cultura musical num projeto
comparticipado pelo PRODER e apoiada pelo Município de Sernancelhe.
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2.2

Enquadramento Legal e Objetivos Gerais

O CRMF é uma Escola do Ensino Artístico Especializado de Música particular e
cooperativo, a sua intenção é oferecer à comunidade envolvente uma formação de
elevado nível técnico, artístico e cultural. O impacto deste projeto educativo na região
foi de tal forma positivo nestes três anos que permitiu que o CRMF estabelecesse
parcerias e protocolos para a expansão do projeto educativo.
É do interesse deste Conservatório expandir a cultura musical por todos os
concelhos do “interior profundo”, que infelizmente, até agora, não têm tido essa
possibilidade. Defende a igualdade de oportunidade e formação para todos, segundo
Despacho Nº 6478/2017, publicado em Diário da República, a 26 de julho de 2017, que
invoca a Constituição da República Portuguesa, n.º 2 do art. 73º, que “o Estado
promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação,
realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade
de oportunidades, a superação das desigualdade económicas, sociais e culturais, o
desenvolvimento da personalidade e do espirito de tolerância, de compreensão mútua,
de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação
democrática na vida coletiva”.
A Lei de Bases do sistema educativo, em consonância com a Lei Fundamental,
estipula, no n.º 4 do art. 2º, que «o sistema educativo responde às necessidades
resultantes da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e
harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos
livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do
trabalho». Por sua vez, no n.º 5 do mesmo artigo, assume que «a educação promove o
desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas
ideias, aberta ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de
julgarem com espírito crítico e criativo um meio social em que se integram e de se
empenharem na sua transformação progressiva».
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2.3

Comunidade educativa atual

2.3.1 Alunos
No ano letivo de 2017/2018 a comunidade educativa está distribuída pelos
cursos de iniciação, cursos básicos de música em regime articulado e supletivo e cursos
livres, como verificamos no gráfico seguinte.

2.3.2 Resultados Obtidos no Ano Letivo 2016/2017

Média Final dos Cursos
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Média Final do Curso

12

15
10
5

5
1

0

Iniciação

0
Insuficiente

Satisfaz

Satisfaz
Bastante

Excelente

Como podemos verificar pelos gráficos acima demonstrados verifica-se que a
média global do Curso Básico em regime Supletivo, num total de 30 alunos, é de nível
4,3; a média global dos alunos pertencentes ao Curso Básico em regime Articulado,
num total de 54 alunos, é de nível 4; e a média global do Curso de Iniciação, alunos do
1º Ciclo, num total de 18 alunos, é de nível 4,6, ou seja, a nível qualitativo é Excelente.

2.4

Protocolos

Atualmente, o Conservatório Regional de Música de Ferreirim tem protocolo
assinado com o Agrupamento de Escolas de Sernancelhe – Padre João Rodrigues, com a
ESPROSER – Escola Profissional de Sernancelhe, S.A., assim como com o
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo.
Para além dos protocolos com as escolas, o CRMF celebrou protocolo com
diversas instituições, sendo elas:
 Câmara Municipal de Sernancelhe;
 Camara Municipal de Penalva do Castelo;
 Câmara Municipal de Tabuaço;
 Câmara Municipal de Armamar;
 Câmara Municipal de Penedono;
 CMP – Confederação Musical Portuguesa
 GAL – Beira Douro
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2.5

Organograma do CRMF
Conservatório Regional
de Música de Ferreirim

Direção Executiva

Conservatório de
Música

Banda Musical 81 de
Ferreirim

Direção Pedagógica

Conselho Pedagógico

Comunidade Escolar

Serviços
Administrativos

Departamento de
Madeiras

Secretaria

Departamento de
Metais e Percussão

Contabilidade

Departamento de
Cordas
Departamento de
Ciências Musicais
Departamento de
Teclas
Departamento de
Classes de
Conjunto

A Associação da Banda Musical Oitenta e Um de Ferreirim foi a mentora do
projeto que aqui apresentamos através do Conservatório Regional de Música de
Ferreirim. Esta associação tem atualmente 36 anos de existência e detém sob sua tutela
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a Banda Musical Oitenta e Um de Ferreirim, instituição que tem um grande impacto
social, cultural e educacional na nossa sociedade.
Sendo esta instituição constituída maioritariamente por jovens instrumentistas
amadores de sopro e percussão, com idades compreendidas entre os 7 e os 25 anos, ao
longo dos anos de existência, todas as direções que por esta instituição passaram,
sempre sonharam em fazer algo mais a favor da instituição e dos jovens que a
frequentavam.
Este sonho tornou-se realidade a partir do momento em que o presidente da
Associação da Banda Musical Oitenta e Um de Ferreirim, juntamente com o Município
de Sernancelhe, decidiram avançar com a candidatura de abertura e oficialização de um
Conservatório na nossa região. Acreditando, pois, ser este o projeto apropriado para
responder às nossas necessidades atuais e consolidar a formação das gerações futuras.
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3. Situação Atual
Apresentamos, de seguida, os gráficos relativos às matrículas dos alunos por
regime de ensino e ciclo de estudos referentes ao ano letivo 2017/2018:
- No 1º ciclo de estudos estão matriculados 13 alunos;
- No 2º ciclo de estudos em regime articulado estão matriculados 69 alunos;
- No 2º ciclo de estudos em regime supletivo estão matriculados 39 alunos;
- Curso livre estão matriculados 2 alunos.

3.1 Caracterização do Quadro de Alunos
Os alunos inscritos no Conservatório Regional de Música de Ferreirim são
oriundos de diferentes concelhos. Os protocolos celebrados com os Municípios de
Sernancelhe e de Penalva do Castelo, em parceria com os respetivos Agrupamentos de
Escolas, constituíram as condições necessárias para o grande fluxo de alunos inscritos
de ambas as regiões. No entanto, também existe interesse na procura desta oferta
educativa por parte de alunos dos concelhos limítrofes de Sernancelhe nomeadamente:
Moimenta da Beira, Aguiar da Beira e Penedono.
Seria incomportável para qualquer Encarregado de Educação dispor de tempo e
dinheiro para tornar realidade este projeto para os seus educandos, nesse sentido, as
autarquias de Sernancelhe e de Penalva do Castelo, juntamente com a ESPROSER –
Escola Profissional de Sernancelhe, disponibilizam o transporte gratuito a todos os
alunos para poderem usufruir da sua formação académica.
Só através da interligação existente entre os diferentes órgãos administrativos se
torna possível sustentar este projeto educativo, tornando-o numa realidade para a
população, otimizando não só aspetos pedagógicos mas também proporcionando
condições de acesso a famílias mais carenciadas no plano financeiro.
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3.2

Infraestruturas do Conservatório

Toda a estrutura do CRMF foi concebida para dotar o edifício de valências
específicas para o ensino da música, concebendo assim as salas de conforto térmico,
acústico e de iluminação.

3.3

Descrição dos Compartimentos

Rés-do-chão
 1 sala de ensaio de conjunto com uma área de 157.91 m2
 1 sala de convívio/ secretaria com uma área de 48,73 m2
 1 sala de arrumos com uma área de 14,87 m2
 1 WC feminino com uma área de 13.93 m2
 1 WC masculino com uma área de 8.34 m2
 1 Hall / corredor com uma área de 37.57 m2
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1º andar
 1 sala de formação musical com uma área de 44.75 m2
 1 sala de prática de instrumento com uma área de 10.96 m2
 1 sala de prática de instrumento com uma área de 11.27 m2
 1 sala de Professores / reuniões com uma área de 11.56 m2
 1 sala de Direção com uma área de 11.56 m2
 1 Hall / corredor com uma área de 37.43 m2
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Anexo de Ampliação
 1 sala de prática de instrumento com uma área de 14.00 m2
 1 sala de formação musical com uma área de 39.00 m2
 1 Hall de distribuição com uma área de 37.43 m2
 Galeria exterior coberta com uma área de 69.65 m2
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4. Projeto Educativo
4.1 Objetivos Propostos
 Interação de toda a comunidade escolar num projeto educativo e artístico;
 Sensibilizar toda a comunidade educativa para o estudo e participação em
atividades ou eventos artísticos, assim como contribuírem para a realização do
plano anual de atividades.
 Consciencializar os encarregados de educação para o papel que desempenham
no processo educativo;
 Promover o intercâmbio com todas as comunidades escolares possíveis ou
outras instituições que tenham interesse no nosso trabalho;
 Participar em ações de formação que visem melhorar a prática pedagógica e a
prática (workshops, estágios e masterclasses);
 Proporcionar um ensino especializado da Música na área com professores
referenciados para o efeito, sendo eles parte integrante de todos os projetos que
propomos para toda a comunidade.
 Difundir e desenvolver a transversalidade e a interdisciplinaridade;
 Aumentar a taxa de aproveitamento dos nossos alunos;
 Desenvolver ações pedagógicas que visem a sensibilizar e motivar os alunos
como objetivo à obtenção de melhores médias nas notas finais;
 Desenvolver ações de mobilização interna e externa que permitam diminuir o
número de anulações de matrículas ou desistências.

4.2

Cultura Musical da Região Envolvente no Projeto

O papel da escola nunca se deve cingir à atividade letiva/pedagógica de
transmissão de conhecimentos, excluindo-se do meio em que está integrada. E se isto é
verdadeiro em qualquer escola, assume uma dimensão muito mais importante numa
escola de ensino artístico. Para além da função formadora, a escola deve ter a função de
formar público informado e crítico não só entre a população escolar mas também no
seio da comunidade social em que se integra. A organização de eventos, a demonstração
pública do trabalho realizado e a integração da população em geral nas atividades
internas da escola são aspetos importantes para se conseguir atingir o objetivo de
potenciar a cultura musical de uma população. O nível de fruição cultural da população
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da região e a reação que se tem dado em função das estratégias apresentadas leva-nos a
definir algumas linhas de conduta.
A divulgação dos eventos internos do CRMF deve ser uma constante. Integrar os
mesmos no seio da população serve tanto o propósito de divulgação como o de
proporcionar um ambiente próximo daquilo que deverá ser uma performance aos nossos
alunos. As audições devem ser um espaço performativo propício ao desenvolvimento de
competências musicais inerentes à atividade musical. Tocar sempre para um número
considerável de público desenvolve essas competências, tais como postura de palco, a
capacidade de lidar com a pressão e com os nervos e aumenta os níveis anímicos e
motivacionais dos alunos. Ao mesmo tempo é uma montra do trabalho realizado e
educa o público no sentido da compreensão do trabalho e esforço prévio necessário à
performance, na postura de público e, acima de tudo, na fruição musical, através da
audição de diferentes estilos e estéticas musicais.
A criação da orquestra de sopros do CRMF que serve de referência de qualidade
para as Bandas Filarmónicas da região e modelo a seguir no aumento da qualidade
artística e que, ao mesmo tempo, serve o propósito de dotar os alunos de bases sólidas
de prática orquestral a serem aplicadas nas mesmas, foi um dos objetivos que presidiu à
génese deste projeto.
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A sua função deverá ser desenvolvida de forma a ser cada vez mais uma
referência com vista à elevação dos padrões de qualidade e da exigência do público,
condição indispensável à evolução artística e cultural de uma sociedade.
Por fim, a criação de eventos de qualidade reconhecida é também um dos meios
necessários para o alcance destas metas. Através das relações criadas pelo CRMF e do
peso institucional do mesmo é possível organizar eventos direcionados para a população
escolar em conjunto com a população em geral. A diversidade e qualidade devem ser os
critérios presentes na organização destes eventos.
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4.3

Associações Filarmónicas que estão inseridas no Âmbito

do Projeto Educativo
Na região envolvente está enraizada uma forte tradição direcionada para os
instrumentos de sopro, tendo em conta as associações musicais existentes. A oferta
educativa que o Conservatório propõe à comunidade, visa, por um lado, oferecer,
melhorar e colmatar uma oferta educativa que é procurada por muitos destes jovens. Por
outro lado, proporcionar aos jovens uma opção educativa na região, que complemente
os seus estudos e potencie as suas capacidades.
A região envolvente conta com 11 associações musicais:
 Sernancelhe: Banda Musical 81 de Ferreirim e a Associação Cultural e
Recreativa de Sernancelhe
 Penalva do Castelo: Associação Musical e Recreativa de Penalva do Castelo
 São João da Pesqueira: Associação Filarmónica de Nagoselo do Douro e
Associação Filarmónica de Riodades.
 Tarouca: Sociedade Musical de Salzedas, Associação Filarmónica de Tarouca,
Associação da Banda Musical de Gouviães, Banda Juvenil Zé Ribeiro,
Associação Musical de Eira Queimada.
 Tabuaço: Banda de Música de Sendim.
 Penedono: Banda Filarmónica dos Bombeiros de Penedono.

4.4

Plano Anual de Atividades

O Plano Anual de Atividades é o primeiro instrumento a considerar para uma
organização eficiente do trabalho e consequentemente permitir atingir os objetivos
propostos bem como a confirmação da execução plena do Projeto Educativo. Neste,
devem constar as várias atividades a realizar (audições, concertos, recitais, momentos de
avaliação e todos os outros eventos) numa perspetiva de crescimento, dinamismo e
envolvência social.
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4.4.1 Organização de eventos externos ao CRMF
É obrigação do Conservatório Regional de Música de Ferreirim divulgar não só
o seu trabalho mas permitir a toda a população e aos seus alunos o conhecimento de
outros artistas, diferentes correntes estéticas, sempre acompanhadas de perto e apoiadas
pela escola.
A organização de concertos e recitais, assim como a procura e obtenção de
apoios particulares para os mesmos, deverão criar as bases para a existência de festivais
e eventos mais alargados no âmbito da música. Por outro lado, o Conservatório incutiu
na comunidade escolar o dever cívico de nos fazermos representar junto de ações de
cariz social, com a participação em diversos concertos solidários.

4.5

Projetos Educativos Desenvolvidos em Cooperação com a

Comunidade Envolvente
O CRMF, juntamente com o Agrupamento de Escolas de Sernancelhe,
desenvolveu um projeto educativo de sensibilização musical, que tem como objetivo
promover a cultura regional existente, com a partilha de conhecimentos entre os jovens
estudantes do CRMF e as gerações mais antigas dos concelhos, pretende-se reescrever e
adaptar temas/melodias antigas da região.

O CRMF criou um grupo de “Cantares de janeiras”, constituído por jovens
afetos à região para difundir as melodias tradicionais da época do concelho de
Sernancelhe. Este grupo faz as suas apresentações públicas na época específica das
janeiras.
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De forma a tornar a época mais dinâmica, o CRMF desenvolve a atividade do
“Desfile de Carnaval” inserido na comunidade local. O desfile realiza-se em Ferreirim,
inúmeras pessoas são atraídas por este evento carnavalesco, o desfile é realizado por
jovens instrumentistas da região que dinamizam o desfile executando temas alusivos à
época.

No ano letivo 2017/2018 o CRMF estabeleceu uma parceria de colaboração ao
nível da formação educativa com a ESPROSER – Escola Profissional de Sernancelhe,
para a realização de diferentes Workshops de “musicoterapia” aplicados ao Curso de
Saúde. Este será um projeto pioneiro na região, pretende-se pois que, toda a parte
teórica seja posteriormente aplicada em contexto real nos diferentes lares e centros de
dia espalhados pela região.
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4.6

Estratégias

 Estimular aptidões específicas, desenvolvendo a autoestima e a autoconfiança e
a realização do ser em detrimento do ter;
 Incrementar atividades que mobilizem professores e alunos para a fruição dos
valores artísticos;
 Incentivar o aluno à audição de concertos, recitais e meios audiovisuais,
incrementando o gosto pela música erudita;
 Realizar audições de forma a contribuir para uma maior ligação professor /
encarregado de educação, implementando uma maior responsabilização destes
no aproveitamento dos alunos;
 Promover projetos comuns com algumas instituições do concelho;
 Incentivar a participação de alunos e professores em Masterclasses e Workshops
como experiência de assimilação e troca de informações estético musicais;
 Incitar o espírito de iniciativa e o desenvolvimento de criatividade;
 Difundir no meio envolvente a oferta do Conservatório, no que concerne aos
instrumentos lecionados, tendo em vista a sensibilização de potenciais alunos em
idade de iniciação ou que pretendam ingressar no ensino básico, para
instrumentos menos procurados;
 Organizar cursos de aperfeiçoamento como fomentadores de aprendizagem
avançada e motivadora de todo o ensino inicial;
 Apoiar propostas de alunos e de todos os intervenientes na comunidade
educativa, quando consideradas relevantes, de forma a incrementar a
dinamização cultural do Conservatório;
 Promover interações entre o Conservatório e o meio no qual se insere;
 Facilitar a participação dos professores e do pessoal não docente em atividades
de formação contínua, de modo a melhorar a qualidade do seu desempenho
profissional;
 Impulsionar reuniões com os encarregados de educação no sentido de os
esclarecer sobre as diversas áreas de aprendizagem, critérios de avaliação
adotados e a forma de colaborarem com a escola no desenvolvimento integral
dos seus educandos.
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4.7

Oferta à Comunidade

O CRMF dispõe de uma oferta educativa no âmbito do Ensino Artístico
Especializado, ministrando vários cursos desde a Iniciação ao 9.º Ano de Escolaridade.
Ministramos o Curso de Iniciação de Música e o Curso Básico de Música.
Estas modalidades dirigem-se a alunos com vocação nestas áreas e que procuram
desenvolver as suas aptidões ou talentos artísticos, ambicionando uma formação de
excelência. Pretende-se preparar os alunos para diferentes ramos artísticos, fomentar a
prática artística individual e de grupo, visando simultaneamente a compreensão das suas
linguagens e o estímulo à criatividade.

Curso de Iniciação:
Ao nível do curso de Iniciação em Música, este é ministrado a alunos com
idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos e habilitações literárias entre o 1º e o 4º
Ano de escolaridade – 1º Ciclo do Ensino Básico.
A organização das Iniciações no 1º Ciclo, no CRMF, é feita conforme o
legislado no Art. 3º da Portaria nº 225/2012, de 30 de Julho.

Curso Básico de Música:
Esta oferta formativa destina-se a alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e
pode ser frequentada em regime supletivo ou em regime articulado. Os alunos inscritos
em regime supletivo podem frequentar qualquer um dos seus anos/graus, desde que o
desfasamento entre o ano de escolaridade que frequentam no ensino básico e os
anos/graus de qualquer das disciplinas constantes do plano de estudos do curso do
ensino especializado da música não seja superior a dois anos.
Destina-se a alunos que satisfaçam as condições definidas no Despacho n.º
18041/2008, de 4 de julho. Os alunos inscritos no curso em regime articulado
frequentam as disciplinas da componente da formação geral nos estabelecimentos de
ensino regular detentores de protocolo com o CRMF, e toda a componente de formação
vocacional é ministrada no Conservatório.
A estrutura curricular e o plano de estudos corresponde ao que está estabelecido
nos anexos III e IV da Portaria nº225/2012 de 30 de Julho. Neste âmbito, os alunos,
para além de receberem uma sólida Formação Musical de base, terão oportunidade de
desenvolver o seu talento num dos seguintes instrumentos: Violino, Piano, Percussão,
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Clarinete, Fagote, Flauta Transversal, Oboé, Saxofone, Trompa, Trompete, Tuba e
Trombone.
Na disciplina de Classe de Conjunto, os alunos poderão optar por uma das
classes disponíveis: Coro; Orquestra de Sopros; Orquestra Orff; Grupo de Percussão;
Ensemble de Cordas, Madeiras e Metais.

5. Duração
O presente Projeto Educativo aplica‐se ao triénio 2017/2020.
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Conclusão/Avaliação do Projeto Educativo
O projeto educativo do Conservatório Regional de Música de Ferreirim é um
marco importante em toda a região, numa sociedade moderna em que falamos de
igualdade de oportunidades, onde cada vez mais se defende a cultura regional e a
sustentabilidade da mesma, cabe ao Conservatório, juntamente com todas as entidades
competentes, colmatar as debilidades sentidas no Interior do País e intervir junto da
comunidade para alicerçar esta vontade.
A nossa localização geográfica do CRMF dá a possibilidade a muitos jovens de
poder optar por uma educação artística especializada, visto que as escolas oficiais que
nos estão mais próximas pertencem às cidades do distrito de Viseu e de Vila Real. Desta
forma, é incomportável para qualquer aluno estudar nessas escolas, pela sua localização
geográfica, pelos gastos financeiros para as deslocações, e pelo tempo despendido em
viagens para o efeito.
Por outro lado, relativamente à desertificação do interior, este projeto contribui
para a centralização de professores especializados na região do “interior profundo”, será
pois, mais um contributo para a empregabilidade regional.
Em suma, desenvolvemos um projeto educativo na sociedade para a sociedade,
proporcionando igualdade de oportunidades para todos.

30

