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1 Preâmbulo 

Preâmbulo 

 

A Direção Pedagógica e o Conselho Pedagógico da Academia de Música José 

Atalaya, decidiram que as linhas orientadoras do trabalho a desenvolver ao longo 

dos próximos 3 anos, deveria passar pela manutenção do Projeto Educativo que 

nos serviu de âncora durante o triénio 2015/16 a 2017/18. 

“Crescer com a Música, Cruzando Culturas”, é um tema tão vasto que não se esgota 

num período de 3 anos. Pensamos, mesmo, que se trata de um tema que, se 

devidamente explorado, pode servir de sustentação a um grande projeto por um 

período de tempo bastante mais alargado. 

A reforçar esta decisão, está a avaliação que tem sido feita pelos órgãos 

competentes (Direção Pedagógica e Conselho Pedagógico) relativamente aos 

resultados obtidos pelos nossos alunos e à qualidade e versatilidades das 

atividades que têm sido levadas a cabo no âmbito dos consecutivos Planos de 

Atividades e ainda ao largo espetro de inserção (tanto no meio local como no meio 

musical) que os referidos resultados têm permitido. 

Objetivamente, entendemos que aquilo que acabamos de referir é o que justifica e 

avalia qualquer Projeto Educativo.  

Relativamente ao sucesso dos nossos alunos, a realidade comprova que os níveis 

de sucesso são quase plenos; que o acesso ao Ensino Superior por parte daqueles 

que têm prosseguido no EAE durante o Ensino Secundário também é quase pleno. 

Nos últimos 3 anos excecionam-se 2 alunos que, porque não conseguiram sucesso 

nos Exames Nacionais de Português, acabaram por ficar um ano à espera e isso fez 

com que decidissem seguir um rumo um pouco diferente, estando neste momento 

a preparar-se para tentar seguir a via musical na área do Jazz. 

Relativamente aos restantes, a maior parte tem conseguido entrar em quase todas 

as Universidades a que se candidata, em Portugal e no Estrangeiro (Suíça, 

Alemanha, Itália, EUA) o que lhes permite escolher, habitualmente, a sua primeira 

opção. Temos, mesmo este ano, 3 alunos a entrar na Escola Superior de Música de 

Lisboa, (2 em Violoncelo e 1 em Flauta Transversal) com as melhores notas de 

acesso em cada um dos instrumentos. 
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O Envolvimento no mundo musical, tem permitido que um considerável número de 

alunos desta Academia seja integrado em Orquestras como a “Ensemble”, a “JOP”, a 

“FMJ”, “Orquestra de Câmara Portuguesa” ou “Atlantic Coast Orquestra”, ou ainda 

em Filarmónicas e  ou outros agrupamentos musicais que têm vindo a elevar de 

forma sustentada o panorama Musical Português. 

Também a atenção de que temos sido alvo por parte dos meios de comunicação 

social, quando noticiam os diversos momentos de interação/colaboração com 

entidades culturais e/ou sociais ou mesmo os resultados obtidos pelos nossos 

alunos em concursos um pouco por todo o pais e mesmo fora do país e a aceitação 

geral e o respeito que esta Academia foi conquistando na comunidade local, nos 

levam a pensar que estamos no bom caminho e que devemos seguir o rumo que 

traçamos. 

Por último, é nossa convicção de que a qualidade, a quantidade e a diversidade de 

experiências musicais e de integração social que temos proporcionado aos nossos 

alunos, é e será para sempre um valor acrescentado na sua formação enquanto 

Músicos e ou simplesmente como pessoas. 

Por tudo aquilo que foi dito, entendemos que a avaliação do Projeto Educativo que 

temos seguido é suficientemente positiva para justificar a decisão de, com as 

atualizações que se impunham, lhe dar seguimento pelo período de pelo menos mais 3 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 Introdução 

Introdução 

 

O Projeto Educativo da Academia de Música José Atalaya (AMJA) é a imagem 

antecipadora do caminho a seguir, de forma a conduzir à melhoria efetiva da nossa 

realidade escolar. Mais que uma mera intenção, é também ação e visa trazer um valor 

acrescentado ao presente, para tornar melhor o futuro. 

De facto, sendo um projeto uma ideia para uma transformação do real, ele deve 

conduzir a essa transformação. Não se vai limitar ou esgotar em estéticas relações de 

boas intenções, terá antes de definir os perfis de mudança desejados, interligando 

harmoniosamente o polo da utopia com o que aponta para a programação dos meios 

para os pôr em ação. É esta relação entre a utopia e a prática educativa que se 

pretende concretizar. 

O Projeto Educativo da AMJA assenta em pilares como o trabalho em equipa, a 

personalização do ensino, a proximidade, o envolvimento e a criação de laços com 

toda a comunidade educativa, a inovação e melhoria contínua das práticas 

pedagógicas.  

Queremos uma escola reconhecida pela excelência do seu trabalho, uma escola que 

promove o debate sobre o desenvolvimento da educação, com especial enfoque no 

ensino da Música. Queremos, também, ser uma plataforma educativa e cultural de 

cruzamento e diálogo entre as artes. 

Isso pressupõe o reconhecimento da autonomia da escola e dos professores enquanto 

facilitadores do processo de aprendizagem capacitados para uma rutura com a 

normalização, visando constituir-se como uma referência para a organização do 

presente e do futuro, proporcionando assim um enquadramento e um sentido para a 

ação educativa. A definição de linhas de orientação pedagógica que apontam para 

perfis de mudança implica o envolvimento dos diversos protagonistas e a promoção da 

sua participação na definição das opções a tomar. Daí poder dizer-se que o Projeto 

Educativo da AMJA é um contrato que compromete e vincula todos os membros da 

comunidade educativa numa finalidade comum, sendo o resultado de um consenso a 

que se chega depois de uma cuidada análise de dados, de necessidades e de 

expectativas. 
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Sintetiza assim a filosofia subjacente à dinâmica da AMJA, pois define os princípios e 

linhas orientadoras gerais, assentes nas características da comunidade educativa, 

embora de acordo com as orientações legislativas. Estabelece metas e objetivos que 

preveem parcerias, tendo em conta os recursos disponíveis e os necessários. Além 

disso, enuncia a resposta educativa global da AMJA ao definir as suas políticas 

educativas, como expressão dos princípios, orientações e metas a atingir. 

Apresenta-se como uma oportunidade para a comunidade educativa refletir sobre a 

sua identidade. Enquanto tal, exprime um conjunto de princípios e valores partilhados 

por todos os intervenientes e pretende ser o documento orientador da vida da AMJA 

nos próximos cinco anos. Constitui-se, ainda, como instrumento de referência para a 

planificação de toda a ação formativa da AMJA adequando-se às caraterísticas e 

recursos da academia e às solicitações e apoios da comunidade em que se insere e 

plasmando-se, anualmente, na elaboração do Plano Anual de Atividades. 

“Crescer com a Música, cruzando Culturas” é o pilar do nosso Projeto Educativo que, 

aproveitando a oportunidade de reforçar a autonomia que a legislação lhe confere, 

pretende estabelecer pontes entre as diferentes saberes, abrindo portas às seguintes 

áreas: 

a) Criação de tempos e espaços de interação de pessoas, culturas e saberes, no 

sentido de promover a multiculturalidade, a confiança, o compromisso, a 

responsabilidade partilhada e o respeito pela diferença. 

b) Desenvolvimento e dinamização de projetos e atividades diferenciadas através 

dos quais os alunos possam desenvolver competências de forma autónoma e 

criativa. 

c) Educação para a cidadania, incentivando a formação integral dos alunos com 

base em valores universais, como a liberdade, a solidariedade, a democracia, a 

inclusão, o trabalho, a responsabilidade,…; 

d) Envolvimento da comunidade escolar, da Autarquia e dos diversos organismos 

de caráter cultural, social ou outros, de forma a valorizar o contributo de todos 

no desenvolvimento de projetos culturalmente enriquecedores. 

e) Utilização de mecanismos de regulação e reflexão sobre as práticas de ensino-

aprendizagem de forma a promover uma cultura de permanente 

questionamento, análise e avaliação.  



 
5 Introdução 

Este Projeto Educativo foi elaborado ao longo do ano letivo 2014-2015 e é a 

objetivação das solicitações que ao longo dos anos foram sendo feitas pelas entidades 

que constituem o tecido cultural da região em que nos inserimos e das vontades 

expressas por professores e alunos como reação à limitada oferta formativa, à 

desmotivação e à dificuldade de integração que cada vez são mais visíveis no contexto 

escolar. Nesse sentido, professores e alunos desenvolveram ao longo do terceiro 

período um projeto que resultou num musical intitulado “Escola de Sonhos” que 

expressou a importância de cruzar culturas, tendo como elo de ligação a Música, arte 

por excelência que impulsiona o crescimento integral e global do indivíduo e de uma 

sociedade aberta a todos. 

A estrutura do presente Projeto Educativo organiza-se em sete pontos: 

1. Contextualização da Academia de Música José Atalaya, seguida de uma breve 

descrição do meio envolvente centrando-se posteriormente na realidade dos 

alunos da AMJA.   

2. Exposição da estrutura organizacional de funcionamento da AMJA e sua 

inserção no meio envolvente. 

3. Abordagem descritiva e detalhada dos recursos materiais que a AMJA dispõe. 

4. Apresentação da oferta educativa no diz respeito aos Cursos de lecionação da 

AMJA e respetivos planos de estudos. 

5. Definição dos princípios orientadores, dos objetivos e dos planos de ação para 

o desenvolvimento e concretização da ideia central deste projeto - “Crescer 

com a Música, cruzando Culturas”.  

6. Monitorização e avaliação do Projeto Educativo. 

7. Meios divulgação e promoção do presente Projeto Educativo.  
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1. Caracterização 

1.1 Contextualização da AMJA 

 

A Academia de Música José Atalaya (AMJA) foi fundada em 1998 sob proposta do 

Maestro José Atalaya com o apoio da Câmara Municipal de Fafe e integra-se, 

juridicamente, na Associação Cultural de Educação Pelas Artes (ACEPA) que é uma 

Instituição sem fins lucrativos e que tem como principal objeto o desenvolvimento 

cultural local ao nível da divulgação e Ensino da Música no concelho de Fafe.   

Foram sócios fundadores, entre outros, a Câmara Municipal de Fafe, o Núcleo de Artes 

e Letras de Fafe, o Rancho Folclórico de Fafe, a Sociedade Filarmónica Fafense (Banda 

de Revelhe), a Sociedade Artística Musical Fafense (Banda de Golães), o Grupo Cultural 

e Recreativo Nun’Álvares, a Associação Comercial e Industrial de Fafe, Cabeceiras de 

Basto e Celorico de Basto e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Fafe e, em nome 

individual, o Maestro José Atalaya e os Professores Miguel Leite e Maria Henriqueta 

Fernandes. 

Desde a sua fundação, a Academia apostou no ensino da Música com a qualidade 

necessária ao seu reconhecimento pelo Ministério da Educação. 

 Foi assim que, aberta a todos os escalões etários mas dando particular atenção aos 

mais jovens, a Academia de Música José Atalaya foi conquistando o seu espaço, o que 

lhe valeu o reconhecimento pela Direção Regional de Educação do Norte ao conceder-

lhe autorização provisória de funcionamento e paralelismo pedagógico aos Cursos 

Básicos à data em funcionamento, onde cerca de 100 alunos, com empenho e arte 

davam significado à Música como forma de expressão.  

 O ano letivo de 2003/2004 foi decisivo. Para além da entrada em funcionamento dos 

Cursos Complementares de Piano e Guitarra, que entretanto obtiveram 

reconhecimento oficial, a Academia obteve “Autorização Definitiva de Lecionação” em 

16 de Janeiro de 2003, através da autorização nº 95/DREN. 

Mais tarde, em 17 de Janeiro de 2012, por Despacho do Sr. Diretor Regional de 

Educação do Norte, foi-lhe concedida Autonomia Pedagógica pelo período de 3 anos. 

A intervenção da Academia de Música José Atalaya tem sido igualmente marcante no 

domínio da promoção e valorização da Música, através da organização e produção de 
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eventos musicais a nível local e abertos a diversos tipos de público e através da 

colaboração com outras entidades culturais.   

Mantém um Corpo Docente bastante estável, constituído por cerca de 30 professores 

e uma população escolar que ronda os 250 alunos. Merece destaque a grande aposta 

no Regime Articulado que proporciona a frequência gratuita a mais de dois terços dos 

alunos desta Academia. 

A especificidade deste ensino reside, obviamente, na formação vocacional que contém 

uma forte componente prática, ministrado em salas específicas para o efeito, quer 

para aulas individuais de instrumento e canto quer para aulas de conjunto. 

O Ensino Vocacional da Música tem como objetivo proporcionar formação musical de 

elevado nível técnico, artístico e sócio cultural, organizando-se para o efeito de forma 

progressiva desde o primeiro ciclo do Ensino Básico até ao nível Secundário, com 

possibilidade de progressão de estudos a nível superior em cursos de Instrumento, 

Formação Musical, Direção de Orquestra ou Coral, Composição, Ciências Musicais, 

Artes do Espetáculo ou Musicoterapia. 

Funciona, também, como um canal facilitador de comunicação e de inserção social, 

uma forma de criar disciplina de trabalho através da maximização de qualidades como 

o rigor técnico, a vontade, a organização, a concentração, a memória, a agilidade de 

raciocínio e a coordenação motora, uma forma de despertar a imaginação criadora e o 

sentido estético, uma forma de desenvolver um espírito crítico enquanto público e 

uma forma de conseguir uma formação musical e artística especializada na área da 

Música. 

 

1.2 Meio envolvente 

 

Fafe é uma cidade jovem, no quadro de um concelho cujas raízes remontam a tempos 

imemoriais. Por aqui passaram diferentes civilizações, entre as quais os lusitanos e os 

romanos, que moldaram alguns dos recantos mais belos desta terra. Em 1513, o Rei D. 

Manuel concedeu foral ao concelho de Montelongo, antiga designação de Fafe, que no 

século XIX ascende a vila e em 1986 é elevada a cidade como reconhecimento do surto 

de progresso a vários níveis ocorrido após o 25 de Abril de 1974. 
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Com a área de 219,08 Km2 e uma população de cerca de 50.650 habitantes (densidade 

populacional 231,0 hab/km2), o concelho inscreve-se em pleno Minho verde, 

concretamente na sub-região do Vale do Ave, de que o mais importante afluente, o 

Vizela, nasce no território do município. 

Constitui o território do concelho um expressivo ambiente de montanha. A altitude 

média é da ordem dos 350 metros, atingindo-se nalguns pontos cotas superiores a 850 

metros.  

O concelho de Fafe permanece com caraterísticas marcadamente rurais, mas o 

desenvolvimento industrial e os serviços têm conhecido significativa expressão, 

sobretudo nos últimos anos. A sua população ativa distribui-se, essencialmente, pela 

indústria, agricultura, comércio e serviços. Em termos socioeconómicos, o concelho é 

dominado pelo setor primário quase exclusivamente assente na atividade agrícola; o 

setor secundário, com predominância da atividade têxtil e construção civil, constitui o 

principal polo de atração profissional para as populações; o setor terciário é composto 

sobretudo pela banca e seguros, serviços sociais, recreativos e culturais e serviços 

domésticos. 

O artesanato é um setor de atividade que em Fafe mantém formas de produção e 

expressão de raiz predominantemente popular. As formas de artesanato mais 

praticadas, e que ocupam ainda um apreciável número de pessoas, são o entrançado 

de palha, utilizando o centeio que, depois de semeado e posteriormente cortado, é 

sujeito a diversas fases de tratamento e, ainda, os bordados regionais de elevada 

qualidade e primor feitos com linho. 

Atualmente, o turismo ligado às festividades religiosas, as potencialidades da zona 

envolvente da barragem de Queimadela, as provas de rally e as especialidades 

gastronómicas, geram também um importante fluxo económico e promocional do 

município de Fafe. 

Segundo a Carta Educativa do município de Fafe, de 2006, e utilizando a média dos 

valores encontrados pelo INE para a projeção da população no Vale do Ave, observa-se 

uma tendência geral para crescimento da população até 2020, seguindo-se uma fase 

de recessão. Mas, essa realidade é já antecipada na realidade do concelho, refletindo-

se claramente na diminuição do número de matrículas nos primeiros anos de 

escolaridade e no encerramento de escolas do 1.o ciclo e jardins-de-infância. 
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A cidade de Fafe é a sede do concelho com o mesmo nome, sendo constituído por 24 

freguesias após a reforma administrativa ocorrida em outubro de 2012. A Cidade dista 

cerca de 36 Km da capital de distrito, Braga, 70 Km do Porto e 386 Km de Lisboa, a 

capital do país. 

A cidade de Fafe ocupa uma localização concêntrica em relação ao concelho e às 

principais vias de acesso. O centro urbano ocupa uma área de 7.97 Km2 e uma 

população residente de cerca de 15.693 habitantes, correspondendo-lhe uma 

densidade populacional de 1.969 hab./Km2. 

A cidade é um espaço moderno, com apenas século e meio de existência na sua 

configuração atual. A par da sua arquitetura mais recente, impõe-se no centro 

histórico a "arquitetura dos brasileiros". Aqui se encontram os serviços públicos mais 

importantes, os bancos, a atividade comercial, as escolas (desde o Ensino Pré-escolar 

ao Ensino Superior), bem como os principais equipamentos culturais e desportivos. 

 

 

1.3 Alunos 

1.3.1 Número de alunos 

 

No ano letivo 2017/2018 o universo de número de alunos da AMJA é de 236 alunos, 

distribuídos da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 Iniciação 
Básico 

Articulado 

Secundário 

Articulado 

Secundário 

Supletivo 

Nº de 

Alunos 
47 168 19 2 



 
11 1. Caracterização 

 

Distribuição por níveis de Ensino: 

 

Ano 

letivo 
Iniciação Básico Articulado 

Secundário 

Articulado 

Secundário 

Supletivo 

 

2016/2017 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 10º 11º 12º 

8 13 17 13 32 35 20 50 31 2 9 8 2 ---  --- 

Total: 47 Total: 168 Total: 19 Total: 2 

 

Áreas de residência dos alunos: 

CONCELHOS Nº DE ALUNOS 

Concelho de Cabeceiras 1 

Concelho de Celorico de Basto 3 

Concelho de Fafe 224 

Concelho de Felgueiras 1 

Concelho de Guimarães 4 

Concelho de Santo Tirso 2 

Vieira do Minho 1 

 

 

Verifica-se que cerca de 95% dos alunos têm residência do concelho de Fafe e os 

restantes 5% pertencem a concelhos de áreas distintas. 
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1.3.2 Sucesso académico 

 

Poder-se-á dizer que a taxa de sucesso nos Cursos de Iniciação é de 100%, nos Cursos 

Básicos é de 99,4% e nos Cursos Secundários é de 100%.   

 

No Curso de Iniciação a média obtida pelos alunos é de nível 5, podendo o 

aproveitamento ser considerado muito bom, conforme pode ser analisado no gráfico 

seguinte: 
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Nos Cursos Básicos o aproveitamento pode ser considerado muito bom, tendo em 

conta que na maioria dos anos/disciplinas a média percentual da avaliação é de nível 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mesmo acontece nos Cursos Secundários, onde se verifica que o maior valor 

percentual na avaliação por disciplina se situa entre os 18 e 20 valores, conforme se 

pode verificar no gráfico seguinte: 
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Média PG Média NFQ Média NF
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15,6 
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F. MUSICAL ATC HCA

Média PG Média
NFQ

Média NF

4,6 4,8 4,7 
3,8 4,0 4,0 

Provas Globais 6º ano 

FM Instrumento

Média PG Média
NFQ

Média NF

4,8 4,8 4,8 
4,0 4,2 4,2 

Prova Global 9º ano 

F. Musical Instrumento

Todos os anos as turmas de 6º, 9º e 12º anos realizam provas globais. 

 6º Ano / 2º Grau 9º Ano / 5º Grau 12º Ano 

Disciplinas em 

que realizam 

Prova Global 

*Formação Musical (FM) 

*Instrumento 

*Formação Musical (FM) 

*Instrumento 

*Formação Musical (FM) 

*História e Cultura das 

Artes (HCA) 

*Análise e Técnicas de 

Composição (ATC) 

 

No que concerne aos resultados das provas globais dos 6º e 9º anos, não se verifica 

uma discrepância significativa em comparação com a avaliação do 3º Período, nas 

disciplinas de Formação Musical e Instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mesmo se pode verificar na prova global à disciplina de Formação Musical no 12º 

ano. No entanto, nas disciplinas de História e Cultura das Artes e Análise e Técnicas de 

Composição a discrepância é um pouco maior, contudo, pouco relevante uma vez que 

a diferença entre a média da prova global e da nota final não ultrapassa o 1%. 
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1.3.3 Ambiente socioeconómico e sociocultural dos alunos 

 

Trata-se de uma população que abrange todos os grupos socioeconómicos havendo 

inclusive a registar casos de diversidade linguística/cultural. Nos diversos níveis de 

ensino, os Encarregados de Educação preocupam-se com o sucesso escolar dos seus 

educandos, deslocando-se à escola e contatando, uma grande maioria, os professores 

responsáveis pela articulação com as famílias. Quando surgem problemas ao nível do 

acompanhamento, resultam maioritariamente de disfunções familiares que a escola 

procura solucionar dando o apoio possível e necessário aos alunos nestas situações. 

Alguns dos alunos que frequentam a AMJA são provenientes de meios económicos e 

sociais desfavorecidos e/ou famílias carenciadas havendo vários que nas escolas 

regulares que frequentam são apoiados pela integração nos escalões A ou B de apoio 

social. A estes casos a AMJA em acordo com a ACEPA presta uma atenção especial 

fornecendo material didático, lanches em atividades que justifiquem uma 

permanência mais longa na escola e mesmo, como previsto no regulamento interno, 

emprestando ou subsidiando a aquisição de instrumentos. Criou ainda, uma linha de 

Polos que vende a preço de custo ou oferece, quando tal se justifica, de forma a evitar 

e minimizar as diferenças e assim facilitar a aquisição de roupa de concerto que nem 

sempre é acessível. Da tabela de preços a praticar pela AMJA e que anualmente é 

aprovada em Assembleia Geral da ACEPA consta uma alínea que prevê que alunos que 

frequentem Bandas Filarmónicas de Fafe têm uma redução de 30% em Cursos de 

Iniciação ou Supletivo. Prevê ainda, que no caso de haver mais de dois irmãos a 

frequentar a AMJA nos Cursos de Iniciação ou Supletivo e mediante requerimento 

do(a) Encarregado(a) de Educação, os restantes irmãos fiquem isentos de qualquer 

pagamento. 

A Direção da AMJA tenta manter uma atitude aberta e de alerta relativamente a 

qualquer caso que possa exigir a sua intervenção. Essa atitude estende-se também aos 

alunos, corpo docente e corpo não docente da escola.  

Um exemplo objetivo do que acaba de ser escrito é o facto de que no final do ano 

letivo 2016-2017, alguns dos alunos se terem apercebido de que uma das alunas 

finalistas de 12º ano não teria condições financeiras para adquirir um instrumento que 

lhe permitisse realizar o Curso Superior em Clarinete. Alertaram a Direção da AMJA e 
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como se tratava de uma quantia considerável a AMJA em colaboração com o Rotary 

Club de Fafe moveram todos os esforços possíveis e conseguiram dar à aluna um 

clarinete no valor de 4000€ que lhe está a permitir realizar o Curso. 
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2. Estrutura organizacional 

 

A AMJA tem como órgão de gestão administrativa a Associação Cultural de Educação e 

como órgão de gestão pedagógica a Direção Pedagógica e o Conselho Pedagógico da 

AMJA. 

 

2.1 Direção da Associação Cultural de Educação Pelas Artes (ACEPA) 

 

A AMJA tem como órgão de gestão e administração financeiras a Entidade Titular 

(ACEPA) cujos órgãos sociais são a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal, que 

se gerem por regulamento próprio. 

A Associação tem como principais objetivos a promoção cultural das populações nos 

mais diversos aspetos, mas sobretudo na vertente musical, a valorização e expansão 

do ensino da música nos seus diversos graus e modalidades, a inventariação, defesa, 

conservação e valorização do património artístico e cultural e a promoção e 

sensibilização das entidades responsáveis para problemas e necessidades culturais de 

Fafe.  

Como tal, realiza os seus fins através dos serviços pedagógicos e de ensino da música 

ministrados na sua escola Academia de Música José Atalaya, como facilitadora de 

contatos com entidades oficiais ou particulares e através de iniciativas culturais 

pontuais ou continuadas, de organização individual ou em parceria com outras 

instituições. Nesse sentido, a AMJA desempenha um papel preponderante em todo 

este processo. 

 

2.2 Direção Pedagógica 

 

A Direção Pedagógica é um órgão de gestão pedagógica da AMJA que coordena e 

orienta a ação educativa e preside ao Conselho Pedagógico, tendo como principal 

dever garantir a qualidade do ensino ministrado. 
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A Direção Pedagógica é colegial e integra um membro da Direção da ACEPA sendo os 

restantes elementos nomeados pela ACEPA sob parecer do seu representante, 

devendo reunir as condições exigidas pelo Ministério da Educação. 

 

2.3 Conselho Pedagógico 

 

O Conselho Pedagógico é o órgão que delibera sobre os assuntos de natureza 

pedagógica. 

O Conselho Pedagógico é composto por um representante da Direção Pedagógica e 

por um representante de cada área disciplinar, nomeadamente: 

a) Formação Musical e Classes de Conjunto. 

b) Componente da Formação Científica do Ensino Secundário, Canto e Educação 

Vocal 

c) Cordas; 

d) Sopros; 

e) Teclas; 
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2.4 Docentes 

O corpo docente da AMJA é constituído por 29 professores, segundo a seguinte tabela, 
tendo em conta que vários professores lecionam mais do que uma disciplina: 
 

a) Destes, 1 desempenha, em simultâneo, a função de professor de classe de conjunto 
b) Estes professores são em simultâneo professores de Instrumento ou Formação Musical 
c) Número de alunos a frequentar, por opção, outras classes de conjunto.  
d) Destes, só 1 é exclusivamente pianista acompanhador. Os outros são, em simultâneo, professores de 

Piano e Acompanhamento e Improvisação. 

 

Ano Letivo 2017-2018 

Disciplina 
Número de Alunos 

Docentes Iniciação  Básico Secundário 

Acordeão 1 --- 4 --- 

Análise e técnicas de Composição 1 --- --- 21 

Canto / Educação Vocal 2 a) --- 1 3 

Clarinete 1 4 19 1 

Classe de Conjunto 7 b) 47 66c) + 168 20c) + 21 

Fagote  1 1 2 --- 

Flauta Transversal 3 --- 16 4 

Formação Musical 3 47 168 21 

História da Cultura e das Artes 1 --- --- 19 

Oboé 1 --- 9 --- 

Piano 3 22 29 1 

Saxofone 1 2 13 1 

Trombone 2 --- 1 3 

Trompa 1 1 4 --- 

Trompete 1 1 6 1 

Viola Dedilhada 2 7 39 2 

Violeta 1 --- 5 --- 

Violino 1 8 14 3 

Violoncelo 2 1 6 2 

Pianistas acompanhadores 3d) --- --- --- 

Acompanhamento e Improvisação 1 --- --- 17 
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O corpo docente detém a seguinte situação profissional 

Habilitação 

Ano Letivo 2017-2018 

N.º de docentes Horário Completo 
Horário 

Incompleto 

Profissional 27 9 18 

Própria 2 0 2 

 

Todos os Docentes têm Contrato de Trabalho com a Academia, contrato esse que é 

renovado automaticamente no início de cada ano letivo, a menos que seja denunciado 

por alguma das partes.  

A título meramente informativo, nos últimos 2 anos apenas 1 professor optou pela não 

renovação do Contrato de Trabalho por razões de carácter pessoal que tiveram a ver 

com a aproximação ao local de residência. 

 

2.5 Trabalhadores de Administração e Serviços 

 

A admissão e/ou despedimento de Trabalhadores é da competência da Direção da 

ACEPA mediante parecer da DP. 

O horário e distribuição de tarefas é da competência da DP e terá em conta as 

especificidades da AMJA nomeadamente a abertura ininterrupta das instalações, de 

segunda a sábado, conforme horário afixado, e o apoio às atividades de caráter 

curricular e extracurriculares realizadas pela AMJA;  

Os Trabalhadores Administrativos asseguram o atendimento geral e as informações, 

dentro das suas competências, a Docentes, Alunos, Pais, Encarregados de Educação e 

restante comunidade. 

Ao nível de pessoal não Docente, conta com a colaboração regular de 4 elementos e 

integra, habitualmente um ou dois jovens do Programa “Ser Solidário” que é 

patrocinado pela Câmara Municipal. Esta equipa assegura o regular funcionamento da 

Academia. 
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Número de trabalhadores Administração Serviços 

4 3  1 

 

Sempre que necessita de apoio técnico mais especializado ao nível Informático ou de 

Audiovisuais, contrata pessoal externo. Também os serviços de contabilidade estão 

contratualizados a uma empresa especializada.  
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2.6 Organograma 
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2.7 Integração da AMJA no meio cultural e social envolvente 

 

Apesar da sua ainda curta existência, esta academia tem já cerca de meia centena de 

ex-alunos que aqui fizeram a sua formação e prosseguiram Estudos Superiores em 

Cursos de Música não só em Universidades portuguesas mas também na África do Sul 

e nos Estados Unidos, França, Espanha, Suiça, Alemanha e Itália. 

A Academia de Música José Atalaya, através do seu corpo docente e discente, tem 

participado com regularidade em eventos de natureza cultural e recreativa para os 

quais é habitualmente convidada pelas Instituições locais. 

Por outro lado, a Academia promove regularmente concertos - tanto recorrendo a 

convidados como a alunos e professores “da casa” - audições públicas, intercâmbios, 

masterclasses e o “Concurso Luso-Espanhol de Fafe”, nas variantes de Guitarra, 

Clarinete e Violoncelo, já na 12ª edição. 

Mantém, ainda, uma participação regular nos “média” locais. 

Integra órgãos como os Conselhos Gerais do Agrupamento de Escolas de Fafe e do 

Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira. Integra, ainda, a Direção da 

ENSEMBLE (Associação Portuguesa de Instituições de Ensino da Música) e a Fundação 

Anna Lindh. 

Tem protocolos de colaboração com a Câmara Municipal de Fafe e com todos os 

agrupamentos do concelho.  

Até hoje, a nível local, estabeleceu relações de cooperação com as seguintes 

Instituições: 

 Agrupamento de Escolas de Montelongo; 

 Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira;  

 Agrupamento de Escolas de Fafe; 

 Câmara Municipal de Fafe; 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

 Cruz Vermelha Portuguesa que já lhe atribuiu uma “Medalha de Agradecimento” 

 Escola de Dança “Academia Bailadofafe”; 

 Grupo Nun’Álvares, que já lhe atribuiu uma “Placa de Agradecimento” 
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 Jornal “Correio de Fafe”, que já lhe atribuiu o Prémio “Artes e Letras” e que se 

encontra extinto. 

 Jornal “Povo de Fafe” 

 Jornal “Notícias de Fafe” que já lhe atribuiu o Prémio “Ardina de Ouro” ca 

categoria “Educação” 

 Jornal “Expresso de Fafe” 

 Lions Club de Fafe que já lhe atribuiu a “Medalha de Mérito”; 

 Núcleo “Artes e Letras”; 

 Orquestra do Norte; 

 Rádio Clube de Fafe (agora extinto); 

 Rotary Club de Fafe; 

 Sociedade Artística Musical Fafense e Banda de Golães; 

 Sociedade Filarmónica Fafense - Banda de Revelhe; 

 “Jornadas Literárias de Fafe”; 

 Universidade Sénior; 

 Restauradores da Granja 

 Editora “Labirinto” 

 “Fafe, Cidade das Artes” 

 Santa Casa da Misericórdia 

 

Mantém ainda, uma relação de proximidade e colaboração com as entidades que, na 

região, oferecem formação profissional, como a Escola Profissional de Fafe, a Escola 

Secundária de Fafe e o Centro de Emprego de Fafe.  

Ao nível da colaboração com outras entidades, já realizou Intercâmbios e outras 

formas de interação a Casa da Música do Porto, com o Conservatório de Música da 

Jobra, Academia de Música Vilar do Paraíso, Academia de Música de Castelo de Paiva, 

Academia de Música Valentim Moreira de Sá, actual Conservatório de Música de 

Guimarães, Companhia da Música de Braga, actual Conservatório de Música do 

Bonfim, Academia de Musica de Basto, Conservatório de Vale do Sousa e ArtEduca de 

Famalicão. 
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3. Recursos Materiais 

3.1Dimensão e condições físicas da AMJA 

 

As instalações foram construídas de raiz com o objetivo de alojar a Academia e estão 

acopladas a um belíssimo Teatro-Cinema com quase um século de existência e cuja 

recuperação foi concluída há cerca de 6 anos, a mesma idade das instalações da 

Academia.  

As instalações são propriedade da Câmara Municipal, entidade com a qual existe um 

contrato de arrendamento e constituídas, basicamente, por 6 salas de instrumento 

com áreas um pouco superiores às previstas na legislação e ainda 4 salas, também com 

áreas ligeiramente superiores ao exigido e destinadas às aulas teóricas e a Estúdio para 

lecionar a Formação Complementar. 

Existe, ainda, um Auditório com cerca de 140 lugares cuja utilização faz parte do 

contrato de arrendamento mas que não serve exclusivamente a Academia. 

 Todas as salas estão equipadas com pianos verticais.  

A Academia possui, ainda, 3 pianos de concerto que se encontram dispersos por 3 

espaços: um encontra-se no referido auditório que, para além de albergar os Coros, é 

o espaço privilegiado para a realização de Audições de Classe; outro encontra-se no 

palco da sala principal de Teatro-Cinema, sala que é regularmente utilizada pela 

Academia para a realização de Concertos; existe ainda um terceiro que se encontra no 

Auditório da Biblioteca Municipal e que, apesar de ter um uso menos regular, também 

é, por vezes, utilizado por alunos e professores. 

O Salão Nobre do Teatro está equipado com mais um piano vertical, antigo mas 

devidamente recuperado, que é propriedade da academia por doação. 

Na Casa Municipal da Cultura que se situa a escassos 100 metros, usufruímos de duas 

salas onde se encontra montada em permanência a Orquestra e onde é feito o 

trabalho com os alunos que integram as 4 Orquestras que a Academia possui – duas de 

sopros uma de cordas e pontualmente, uma Clássica, além dos Ensembles de Guitarras 

de Clarinetes e Metais. 
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Pontualmente, e de acordo com a realidade da academia, são constituídos alguns 

grupos de Música de Câmara que por vezes também ocupam esse espaço, 

nomeadamente o quarteto de Saxofones e Quinteto de Sopros. 

A Academia possui, ainda, as instalações sanitárias previstas na lei, inclusive para 

deficientes. 

Os espaços que utiliza desenvolvem-se por 4 pisos (cave onde se situa o auditório, os 

camarins afetos ao edifício principal, o foyer e as respetivas e as instalações sanitárias) 

rés-do-chão onde se situam os espaços administrativos e os destinados aos alunos e 1º 

e 2º pisos constituídos por salas de aula. 

Todos os espaços são servidos por elevador, para além das escadas, são climatizados e 

possuem luz direta (à exceção do auditório). 

O espaço destinado aos alunos, apesar de não ser grande, é confortável e 

perfeitamente adequado, tendo em conta que devido à organização dos horários 

existem poucos “tempos mortos”. 

Existe serviço de Internet livre a que os alunos podem aceder com os seus portáteis. A 

Academia disponibiliza, ainda, um portátil sempre que é solicitado para qualquer 

trabalho e desde que disponível. 

Existe, no 1º piso, um espaço destinado a biblioteca e discoteca e o material aí 

existente encontra-se totalmente ao serviço dos alunos, desde que requisitado. 

Para além disso, o edifício situa-se a escassos 100 metros da Biblioteca Municipal que 

para além de se encontrar magnificamente equipada possui muito boas instalações, 

regularmente utilizadas pelos alunos do concelho. 

Instalações como balneários e refeitório/bar não se adequam à nossa realidade.  

Pelo que foi dito podemos concluir que, apesar de entendermos que em termos de 

tamanho as instalações ficam um pouco aquém das necessidades (o espaço existente 

não permitiu um melhor aproveitamento), em termos de qualidade elas respondem 

bastante bem à utilização que delas é feita. 
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4. Oferta Educativa 

4.1Cursos 

 

A AMJA oferece os seguintes Cursos Oficiais: 

a) Não há alunos inscritos nestes cursos 

b) O curso de Formação Musical só existe no secundário 

 

 

Curso Regime Nível Ensino Curso Regime Nível Ensino 

Acordeão 

Articulado 
e Supletivo 

Iniciação e 
Básico Piano 

Articulado 
e Supletivo 

Iniciação, Básico 
e Secundário 

Canto 
Básico e 

Secundário Saxofone 
Iniciação, Básico 

e Secundário 

Clarinete 
Iniciação, Básico 

e Secundário Trompa 
Iniciação, Básico 

e Secundário 

Contrabaixo 
Iniciação, Básico 
e Secundário

a) Trombone 
Iniciação, Básico 

e Secundário 

Fagote Iniciação, Básico  Trompete 
Iniciação, Básico 

e Secundário 

Flauta 
Iniciação, Básico 

e Secundário Violeta 
Iniciação, Básico 

e Secundário 

Formação 
Musical 

Secundário
b) Violino 

Iniciação, Básico 
e Secundário 

Viola Dedilhada 
Iniciação, Básico 

e Secundário Violoncelo 
Iniciação, Básico 

e Secundário 

Oboé 
Iniciação, Básico 

e Secundário   
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4.2 Planos de Estudo 

 

Os Planos de Estudo dos cursos oficiais são os definidos e aprovados pelo Ministério da 

Educação. 

De acordo com a lei em vigor e ainda por decisão da Direção Pedagógica, as disciplinas 

a frequentar em cada curso são: 

 

Curso Disciplinas Carga Horária 

Iniciação Instrumento 

Formação Musical 

Classe de Conjunto - Coro 

45’ (par pedagógico) 

45’ 

45’ 

Básico de Instrumento 

Regime Articulado e Supletivo 

Instrumento 

Formação Musical 

Classe de Conjunto - Coro 

90’ (par pedagógico) ou 45’ (situações ímpares) 

90’ + 45’ 

90’ 

Curso Secundário de 

Instrumento 

Regime Articulado 

Instrumento 

Formação Musical 

Classe de Conjunto 

A.T.C. 

H.C.A 

Disciplina de Opção (11º e 12º anos) 

90’ 

90’ + 45’  

135’ 

135’ 

135’ 

45’ 

Curso Secundário de 

Instrumento 

Regime Supletivo 

Instrumento 

Formação Musical 

Classe de Conjunto 

A.T.C. 

45’ 

90’ 

135’ 

135’ 

Curso Secundário de 

Formação Musical 

Regime Articulado 

Educação Vocal 

Formação Musical 

Classe de Conjunto 

A.T.C. 

H.C.A 

Disciplina de Opção (11º e 12º anos) 

45’ (aulas individuais) 

90’ + 45’ 

135’ 

135’ 

135’ 

45’ 

Curso Secundário de 

Formação Musical 

Regime Supletivo 

Educação Vocal 

Formação Musical 

Classe de Conjunto 

A.T.C. 

45’ (aulas individuais) 

90’ 

135’ 

135’ 

Nota: A carga horária à disciplina de Formação Musical, nos cursos em regime articulado, acresce 45 minutos em 

virtude da Academia não ter oferta complementar. Estamos no entanto, a equacionar a possibilidade de oferecer 

aos alunos a disciplina de Acústica como oferta complementar. 
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5. Missão 

5.1 Definição 

 

“Culturas cruzadas” é o mundo das interseções. O Mundo da Música não é um caso 

isolado. Xenakis, em 1979(?), defendeu a tese “arts/sciences alliages”. Sejam as 

diferentes artes, sejam as outras matérias do conhecimento como as ciências ou as 

humanidades, tudo se cruza porque há invariáveis transversais a todo o saber: a 

matemática e a música/arte, tudo se reduz a um jogo de números e de métricas seja 

na arquitetura, na literatura, na música, na pintura, no teatro, na dança… 

“Culturas cruzadas” é uma tentativa de estabelecer pontes entres diferentes áreas de 

conhecimento nos currículos dos nossos alunos, sejam do ensino articulado (sobretudo 

estes) sejam do ensino supletivo. Cruzar conhecimentos das chamadas disciplinas da 

componente geral, científica ou artística; cruzar conhecimentos entre artes (a pintura, 

literatura, música...); cruzar conhecimentos entre “músicos” (conhecimentos musicais 

diversos, teórico ou práticos...); cruzar conhecimentos entre seres racionais, técnicos e 

de talento. 

“Culturas cruzadas” são intercâmbios vários entre escolas, entre instituições diversas… 

“Culturas cruzadas” são cruzamentos de disciplinas, todas as disciplinas; 

“Culturas cruzadas” são o cruzamento de alunos, nas visitas de estudo, nas atividades 

artísticas como concertos, concursos... 

“Culturas cruzadas” são cruzamentos de professores, em formações diversas, em 

cooperações de colegas… 

“Culturas cruzadas” são cruzamento de alunos com necessidades educativas especiais 

(NEE) e outros. 

“Culturas cruzadas” são cruzamento de descobertas, de procuras, de investigações, de 

objetivos a alcançar. 

“Culturas cruzadas” são ENCONTROS. 

A ideia agora lançada para o Projeto Educativo da nossa escola é que tudo caminhe 

para um conjunto de medidas e/ou ações que conduzam a uma interseção de 

matérias, ou de pessoas, ou de objetivos, naquilo que é a essência ou a base ou o 

imutável e portanto cruzável para cada um dos participantes neste projeto. 
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“Crescer com a Música, cruzando Culturas” é, como já foi dito, o pilar do nosso 

Projeto Educativo. 

 

5.2 Objetivos 

 

O objetivo último é destruir fronteiras e dar aos nossos alunos os benefícios maiores 

de ter uma educação abrangente e que inclua a arte/ou a arte da música; para o bem 

comum da qualidade; para o bem comum do conhecimento; para o bem de uma 

educação alargada. Para o atingir, vários caminhos têm que ser trilhados e metas mais 

acessíveis, como as que a seguir se expressam, é preciso ultrapassar: 

a) Criar condições facilitadoras da formação integral do aluno e do seu sucesso 

pleno; 

b) Preparar a comunidade educativa para a construção e vivência da autonomia 

da escola, no quadro de uma gestão partilhada e da articulação dos vários 

órgãos e serviços previstos no modelo de gestão e administração dos 

estabelecimentos de ensino e dos representantes da comunidade social.  

c) Criar condições para tornar a Escola numa instituição com identidade própria, 

interveniente e aceite de pleno direito junto da comunidade social. 

 

 

5.3 Planos de ação 

 

As estratégias serão todas aquelas que se enquadrarem de forma positiva neste 

projeto, algumas das quais aqui ficam referidas:  

a) Desenvolver mecanismos que impliquem o aluno na sua própria aprendizagem.  

b) Manter e reforçar um bom relacionamento pedagógico, prevenindo o 

surgimento de problemas;   

c) Otimizar todas as estruturas no sentido de um melhor serviço à comunidade 

escolar; 
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d) Promover a formação de pessoal, docente e não docente, tendo em vista a 

melhoria das suas competências profissionais decorrentes do Projeto 

Educativo, bem como a sua satisfação pessoal; 

e) Preservar o bom ambiente de trabalho conseguido pelo relacionamento dos 

órgãos de direção da escola com os restantes elementos da comunidade 

escolar e destes entre si; 

f) Fomentar a participação de todos os elementos da comunidade escolar na vida 

desta instituição;  

g) Desenvolver a dinâmica de avaliação regular do desempenho da escola com o 

objetivo otimizar o seu funcionamento.  

h) Motivar os elementos da comunidade para uma participação ativa e 

cooperante no processo educativo.  

i) Projetar para o exterior a imagem da escola através de uma cada vez maior 

dinamização da sua vida artística, com recurso ao incentivo a atividades em 

conjunto como audições interdisciplinares ou visitas de estudo 

interdisciplinares, a intercâmbios de todo o tipo, a cruzamento de matérias 

dentro e fora da sala de aula, a cruzamento de informação e culturas ou 

disciplinas diversas, entre alunos e alunos, entre professores e professores e 

entre e professores e alunos. 
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6. Avaliação do Projeto Educativo 

 

É da competência da Direção Pedagógica e do Conselho Pedagógico aprovar, 

acompanhar e avaliar a execução do Projeto Educativo da AMJA. 

 A avaliação considerará as perspetivas de todos os agentes educativos, 

assumindo-se também como processo e estratégia orientada para a otimização e 

não como mero fim em si mesmo.  

Devem prever-se momentos de avaliação intermédia no sentido de identificar os 

pontos fortes e fracos e de proceder a adaptações e reajustamentos que 

possibilitem a elaboração de planos de intervenção.  

As propostas de alteração/reformulação poderão ser apresentadas pelos 

professores, através dos delegados, em reuniões do Conselho Pedagógico, pelos 

alunos através dos seus representantes em reuniões com a Direção Pedagógica, 

por funcionários ou representantes de Pais e Encarregados de Educação nas 

reuniões com Diretores de Turma ou nas Assembleias Gerais da ACEPA. 

 Sendo este Projeto Educativo um documento com objetivos a realizar em três 

anos, o seu grau de consecução deve ser medido anualmente sob a forma de 

relatório, através de indicadores quantitativos e qualitativos, que permitam a 

reformulação contínua das estratégias em curso visando alcançar os objetivos 

definidos. Estas propostas deverão ser apresentadas e aprovadas em Conselho 

Pedagógico, contemplando os seguintes parâmetros: 

a) Conformidade – comparação das ações realizadas com os objetivos, 

princípios e finalidades estabelecidas;  

b) Eficiência – verificação da maximização da utilização dos recursos postos à 

disposição da AMJA;  

c) Pertinência – verificação da correspondência das ações previstas e 

desenvolvidas às reais necessidades da AMJA;  

d) Eficácia – avaliação dos resultados comparando-os com os recursos 

investidos. 

 

Assim, todas as prioridades e opções do Projeto Educativo são passíveis de revisão 

em função das necessidades e interesses da comunidade educativa e da pertinência 

dos objetivos a concretizar.  
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A avaliação do projeto é a avaliação do próprio Plano de Atividades e do sucesso de 

cada atividade projetada. 

O projeto avalia-se, igualmente, pelo sucesso dos alunos nos seus estudos através das 

avaliações finais, das taxas de continuidade e conclusão de estudos artísticos. 

O projeto avalia-se em suma, pelo sucesso da nossa academia enquanto instituição 

que promove/propõe uma educação abrangente (e não redutora) capaz de visionar 

sempre mais além, para além das matérias imediatas e simplistas. 

Este é um projeto de AUDÁCIA. 
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7. Divulgação do Projeto Educativo 

 

O Projeto Educativo constitui um documento de planificação que deve orientar os 

planos operacionais de médio e curto prazo. Enquanto referente interno, constitui 

o ponto inicial e orientador de toda a planificação da AMJA. Por conseguinte, a sua 

discussão e divulgação é, sem dúvida, um passo determinante no processo de 

envolvimento de toda a comunidade educativa na sua implementação e 

concretização. Assim: 

a) Os órgãos de administração e gestão, bem como as estruturas de 

orientação educativa, deverão pôr em destaque, para cada Domínio, as 

Áreas de Melhoria e os Objetivos principais do Projeto Educativo a que 

pretendem dar resposta no plano de decisão que lhes compete; 

b) Os diretores de turma deverão promover, logo no início de cada ano letivo, 

a necessária observância e divulgação do Projeto Educativo nas turmas; 

c) Os coordenadores de área disciplinar, deverão promover, logo no início de 

cada ano letivo, a necessária observância e divulgação do Projeto Educativo 

no grupo; 

d) A entrega de uma síntese informativa do Projeto Educativo (a incluir numa 

brochura informativa) no início do ano letivo poderá, também, contribuir 

para uma maior consciencialização para os Alunos, mas também para os 

Encarregados de Educação; 

e) A Direção Pedagógica dará conhecimento do Projeto Educativo ao pessoal 

não docente e a outras entidades com as quais a AMJA desenvolva 

parcerias, protocolos ou outras iniciativas conjuntas, promovendo a 

participação de todos os intervenientes na sua concretização e 

operacionalização. 

O documento do Projeto Educativo também estará disponível para consulta nos 

seguintes locais: 

a) Página eletrónica da AMJA; 

b) Sala de Professores;   

c) Na Secretaria; 

d) No espaço destinado aos Alunos e Encarregados de Educação; 
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8. Conclusão 

 

O Projeto Educativo, resultado da reflexão dos vários agentes do processo de 

formação dos alunos - Pais e/ou Encarregados de Educação, Professores e Funcionários 

- destina-se a cada membro desta Comunidade Educativa, procurando dar resposta às 

expetativas da mesma. 

Como o tema deste Projeto indica “Crescer com Música, cruzando Culturas”, a AMJA 

aposta numa educação integral e integrada, no intuito de formar cidadãos solidários e 

comprometidos, capazes de intervir numa sociedade democrática em permanente 

mutação. 

Este projeto é o documento referencial e orientador da ação educativa desenvolvida 

na AMJA, que impulsiona todo um dinamismo no presente, que se projetará durante o 

triénio 2018-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


