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Introdução 
 

 

O Projeto Educativo de uma escola é, nos termos legais, um dos instrumentos de constituição e 

de exercício do processo de autonomia pedagógica. 

“No âmbito do seu projeto educativo, as escolas do ensino particular e cooperativo gozam de 

autonomia pedagógica, administrativa e financeira.” 
Artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro 

 

Esta autonomia, de acordo com o artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro, 

“…consiste no direito reconhecido às escolas de tomar decisões próprias nos domínios da organização 

e funcionamento pedagógico (…).” 

 

O Projeto Educativo que aqui se apresenta pretende expor as principais orientações e ações a 

desenvolver pelo Conservatório Regional de Castelo Branco, adiante descrito como Conservatório, 

Escola ou CRCB, enquanto escola do ensino especializado da música, ao longo de três anos letivos, 

iniciando-se no presente ano letivo 2014/15. Este será o documento guia, quer para os órgãos da 

Escola, quer para a comunidade envolvida ou a envolver nas suas atividades e objetivos a cumprir, 

em função de prioridades e metas realistas e exequíveis, tendo em conta as problemáticas 

envolvidas, nomeadamente, as que dizem respeito:  

 aos recursos materiais e humanos disponíveis; 

 ao próprio processo educativo e pedagógico; 

 à exposição pública do trabalho desenvolvido em relação com a comunidade. 

 

 O presente normativo visa a construção de uma organização estável, participativa e adequada 

à especificidade e exigência do ensino da Música, tendo como finalidade a promoção cultural da 

população de Castelo Branco e respetiva área de influência. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

1. Conservatório Regional de Castelo Branco 
 

 

1.1 Historial 
 

Associação Cultural de utilidade pública e sem fins lucrativos, o Conservatório Regional de 

Castelo Branco, com sede no Largo da Sé n.º 20, na cidade, freguesia e concelho de Castelo Branco, 

iniciou as suas atividades em outubro de 1974 como escola de música (com autorização provisória de 

lecionação e sob a direção pedagógica da Professora Maria do Carmo Gomes), tendo-lhe sido 

atribuído o Alvará com o n.º 2242 em 25 de maio de 1977 nos termos do n.º 5 do artigo 28.º do 

Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de novembro, pelo Ministério da Educação, que permitiu a lecionação 

e a realização de exames com programas oficiais e abarcando gradualmente os vários graus de 

ensino, desde a iniciação musical. Posteriormente foi constituído como Associação Cultural, por 

escritura a 5 de dezembro de 1986. 

Tendo por objetivo expresso o ensino da música e da dança, visava sobretudo a formação de 

professores e instrumentistas bem como a promoção cultural da população de Castelo Branco e 

respetiva área de influência. 

Já em 1986, com um corpo discente de cerca de seiscentos alunos e com uma oferta alargada 

de cursos de música, da iniciação, passando pelos cursos Básicos, Complementares até ao Superiores 

de Instrumento, Piano e Composição, o Conservatório de Castelo Branco foi o promotor das 

comemorações nacionais do Dia Mundial da Música. No programa geral do evento, a então 

Secretária de Estado da Cultura, Maria Teresa Gouveia, diria: “A escolha desta Cidade justifica-se 

pela significativa vitalidade da sua atividade musical, desenvolvida em torno do Conservatório 

Regional, justamente apontado como uma das mais dinâmicas e exemplares escolas de música, do 

qual o País já beneficiou através dos numerosos professores e executantes que aí tiveram a sua 

formação”. 

Nesse mesmo ano foi atribuída ao Conservatório Regional de Castelo Branco, pelo então 

Ministério da Educação e Cultura e respetiva Secretaria de Estado da Cultura, a Medalha de Mérito 

Cultural. 

A área de influência do Conservatório tem-se estendido ao longo dos anos por um raio de mais 

de cem quilómetros, desde a Guarda, Covilhã, Ponte de Sor, Portalegre, Proença-a-Nova, Alpedrinha, 

Idanha-a-Nova, tendo-se constituído secções da Escola em algumas destas localidades. 

Vários organismos oficiais, para além dos supracitados, como a Câmara Municipal de Castelo 

Branco e o Governo Civil do Distrito, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Câmara Municipal de 

Idanha-a-Nova têm procurado dar o apoio material necessário à prossecução dos projetos do 
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Conservatório, não só pela confiança que lhes merece, como também pela esperança dos benefícios 

culturais que dele resultam. 

Paralelamente às atividades pedagógicas, e como complemento das mesmas, tem sido levado a 

efeito um considerável número de audições e concertos, dentro e fora da Escola, no País e no 

estrangeiro, nomeadamente na Espanha, Holanda, Suíça e Polónia. 

Entre 1993 e 2006, desenvolveu-se o Projeto “Crescer com a Música” que abrangeu todas as 

Escolas do Ensino Básico (1.º Ciclo), públicas e privadas da cidade de Castelo Branco. Este projeto foi 

extinto por deixar de ter enquadramento legal, altura em que o Ministério da Educação implementou 

a reforma de Organização Curricular e incluiu o ensino da música como atividade de complemento 

educativo. Importa realçar que este projeto exerceu uma marcada influência em todo o país, 

refletindo-se na inspiração para o alargamento do ensino da música no 1.º Ciclo. 

A partir desse mesmo ano de 1993 (e até 2007), deu-se início à organização e promoção do 

Festival Internacional de Música de Câmara de Castelo Branco, “Primavera Musical”, com o apoio da 

Câmara Municipal de Castelo Branco, dos Ministérios da Educação e da Cultura e outras entidades. 

Entre 2007 e 2013, o Conservatório promoveu e organizou o “Festival e Concurso de Acordeão 

de Castelo Branco – Folefest”, este em colaboração com a Escola Superior de Artes Aplicadas, do 

Instituto Politécnico de Castelo Branco tendo-se afirmado como um marco importante na 

dinamização deste instrumento na região e no país. 

Cientes da importância de atividades desta natureza, e no seguimento do trabalho que se tem 

vindo a realizar, em 2012 o Conservatório Regional de Castelo Branco promove uma nova iniciativa e 

organiza o “Festival de Guitarra de Castelo Branco”, sendo já uma referência nacional no panorama 

guitarrístico.  

Em 2008/09, de acordo com a reforma do ensino artístico especializado da música, levada a 

cabo pelo Ministério da Educação, o Conservatório estabeleceu, ao nível do 2.º e 3.º Ciclo, protocolos 

de articulação com os agrupamentos de escolas da cidade de Castelo Branco: Agrupamento de 

Escolas António Faria de Vasconcelos, Agrupamento de Escolas Cidade de Castelo Branco, 

Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva, Agrupamento de Escolas João Roiz e Agrupamento de 

Escolas José Sanches de Alcains, a fim de constituir turmas exclusivas (dedicadas) em regime 

articulado.  

Atualmente, e após a criação dos Mega Agrupamentos, o Conservatório continua a sua 

atividade pedagógica com os alunos em turmas dedicadas em regime articulado, no Agrupamento de 

Escolas Nuno Álvares (Escola Básica Faria de Vasconcelos, Escola Básica Cidade de Castelo Branco e 

Escola Secundária Nuno Álvares), Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva, Agrupamento de Escolas 

Amato Lusitano (Escola Básica João Roiz e Escola Secundária Amato Lusitano) e Agrupamento de 

Escolas José Sanches e São Vicente da Beira, em Alcains. 

O prestígio das diversas formações instrumentais do CRCB valeu em 2005/06 o convite para a 

participação no “Festival de Música da Beira Interior” que, de forma ininterrupta, ainda se faz 

representar, assim como no “Festival Internacional de Clarinete”, tal como em outros festivais e 

eventos para o qual é convidado: “1001 Músicos – Festa das Escolas de Música”, “Mostra Inter- 

-Escolas de Música”, “Guitarrafonia”, intercâmbios com outras escolas de música, estágios, concertos 

inseridos em eventos organizados pela ANQEP.IP, etc. 
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Atualmente o Conservatório abarca quase todos os Cursos de Instrumento, Canto, Composição 

e Formação Musical, desde o nível de iniciação até ao nível secundário. Conta com um corpo docente 

formado na sua maioria por professores que iniciaram a sua formação nesta Escola e que detêm, 

hoje, habilitação de grau superior, bem como a profissionalização no ensino especializado da música.  

 

O resultado é um trabalho empenhado que resulta na obtenção de prémios pelos seus alunos e 

a respetiva prossecução para estudos de nível superior na rede de oferta atual do país. Para esse 

nível de qualidade tem contribuído a realização de atividades muito diversificadas no Conservatório, 

desde a promoção de cursos e concursos, colóquios e conferências, masterclasses e workshops, 

Seminários e Concertos, muitos deles em colaboração estreita com várias instituições, como por 

exemplo, a Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Tem 

contado ainda com a participação de instrumentistas e músicos vindos de vários pontos do país e do 

estrangeiro. Dentro deste âmbito encontram-se ainda concertos didáticos pelos vários agrupamentos 

musicais do Conservatório, nomeadamente os seus coros e orquestras. 

O Conservatório Regional de Castelo Branco comemora, durante o presente ano letivo 

(2014/15), o seu 40.º Aniversário e, ao longo da sua existência, muitos foram os nomes de grande 

relevo que por aqui passaram, como músicos e como professores, transmitindo os seus 

conhecimentos a centenas de jovens, muitos dos quais são atualmente também músicos profissionais 

e que exercem a sua atividade em escolas, orquestras e outras instituições culturais, em Portugal e 

no estrangeiro. Quarenta e um alunos concluíram nesta Escola, entre 1983/84 e 1991/92, os seus 

cursos superiores, ao abrigo do antigo plano de estudos. 

Desde então, todos os anos o Conservatório forma alunos que integram os atuais Cursos 

Superiores de Música, no âmbito do ensino universitário e politécnico. 

 É para nós motivo de orgulho sermos os atuais continuadores de tão digna missão. Cabe-nos a 

responsabilidade de a darmos a conhecer às novas gerações. Olhando o passado da Escola 

poderemos, com a certeza dos alicerces que nos sustentam, construir com ânimo o futuro, com 

desejos de inovação, criatividade e rigor na formação daqueles que nos estão confiados. 

 

 

1.2 Natureza da Escola 
 

O CRCB é uma escola do Ensino Artístico Especializado da Música, com autonomia pedagógica 

concedida pela Diretora Regional de Educação do Centro, por despacho, por um período de 5 anos 

(2009/10 – 2013/14). Este estatuto foi reconhecido definitivamente ao abrigo do artigo 36.º e 37.º do 

Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro, publicado no Diário da República, 1.ª Série – N.º 213 de 

4 de novembro de 2013 (Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior). Dispõe 

de um corpo docente detentor de graus académicos superiores e altamente qualificado, quer 

pedagogicamente, quer artisticamente. 
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1.3 Enquadramento Geográfico 
 

1.3.1. Contexto Geográfico 

Castelo Branco, capital de distrito, tem uma posição central a nível nacional. 

Situa-se a Este, relativamente próximo da fronteira com Espanha (cerca de 50 km, 

por estrada, e menos de 20 km em linha reta). Recentemente, a Europa das 

Regiões, através dos projetos transfronteiriços, tem despertado sentimentos de 

aproximação, cada vez mais crescentes, nos sectores económicos e culturais. 

Castelo Branco separa, em termos naturais, a nível nacional dois mundos: o mundo 

do granito, do carvalho e do castanheiro, a Norte, e o mundo do xisto, do montado, 

da oliveira e dos citrinos a Sul. A cidade localiza-se a 215 km da capital e a cerca de 

80 km do ponto mais alto da Serra da Estrela. Nos últimos anos, a região tem estado 

a ser dotada de uma rede viária que a aproxima dos grandes centros, subtraindo-a 

ao isolamento a que durante tantos anos foi votada.  

O concelho de Castelo Branco, que se enquadra na Nomenclatura das 

Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUT III) - Beira Interior Sul, é composto 

por vinte e cinco freguesias e tem uma superfície de 1.436 km2 que representam 

6,2% da totalidade da NUT II Centro, sendo o maior dos onze concelhos que 

compõem o distrito de Castelo Branco. 

Em suma, na primeira década do século XXI, Castelo Branco começou por 

evidenciar uma atmosfera de prosperidade material e socioeconómica, 

apresentando-se como uma ‘ilha’ num vasto território em processo de 

despovoamento e com uma limitada interação com os polos urbanos regionais e 

sub-regionais mais próximos, em Portugal e em Espanha. No contexto atual, essa 

prosperidade poderá estar em causa devido ao contexto socioeconómico nacional e 

internacional e outros fatores, como atrás foi referido. 

 

1.3.2. Contexto Sociocultural 

A riqueza do património sociocultural e arquitetónico é visível na cidade. 

Quanto ao artesanato, destaca-se o Bordado de Castelo Branco, podendo 

encontrar-se inúmeras pessoas particulares a executá-lo e a ensiná-lo, para além 

duma oficina anexa ao Museu Francisco Tavares Proença Júnior, a qual está 

vocacionada para o ensino e comercialização do mesmo. Além das colchas e painéis 

com o Bordado de Castelo Branco, existem trabalhos no campo da cestaria e 

latoaria. 

As várias associações existentes na cidade e seu distrito desempenham um 

papel importante na dinamização cultural, recreativa e desportiva da cidade. De 

entre as associações musicais existentes, destacamos algumas onde são ativos 

alunos e professores deste Conservatório: o Orfeão de Castelo Branco, a Orquestra 

Típica Albicastrense, a Banda Filarmónica Cidade de Castelo Branco, a Sociedade 

Filarmónica de Tinalhas (Tinalhas, Castelo Branco), a Associação Filarmónica 
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Retaxense (Retaxo, Castelo Branco), a Sociedade Filarmónica de Louriçal do Campo 

(Louriçal do Campo, Castelo Branco), a Sociedade Filarmónica Vicentina (São 

Vicente da Beira, Castelo Branco), a Sociedade Filarmónica de Educação e 

Beneficência (Fratel, Vila Velha de Ródão) e a Filarmónica Idanhense (Idanha-a- 

-Nova), Grupo Musical Fraternidade Pampilhosense (Pampilhosa da Serra, Oleiros) e 

Banda da Covilhã – Associação Recreativa e Musical Covilhanense. As associações 

de bairro são igualmente importantes, tais como: a Associação Recreativa e Cultural 

“As Palmeiras”, a Associação do Bairro do Cansado, a Associação Recreativa do 

Bairro da Boa Esperança e a Associação Recreativa do Valongo, entre outras.  

 

A capital do distrito, nos últimos anos, tem exercido um papel polarizador 

sobre as áreas envolventes, tanto a nível económico como a nível cultural. A cidade 

fez renascer o Cine-Teatro que tem sido um centro dinamizador da cultura, tendo 

encontrado eco na população; viu ser implantado o Instituto Politécnico que tem 

procurado alargar o leque de ofertas a nível da formação superior - com a Escola 

Superior de Educação, a Escola Superior Agrária, a Escola Superior de Gestão, a 

Escola Superior de Saúde, a Escola Superior de Artes Aplicadas e a Escola Superior 

de Tecnologia. Viu, também, ser desenvolvido o Parque Industrial que tem crescido 

nos últimos anos; o nascer de uma nova Biblioteca Pública, no âmbito do Programa 

Polis, com atividades destinadas ao público adulto, aos jovens e às crianças, num 

projeto desenvolvido em diversas parcerias. Recentemente foi construído o Centro 

de Cultura Contemporânea de Castelo Branco (CCCCB). A partir da década de 50, a 

malha urbana da cidade cresceu de forma apreciável a fim de satisfazer as 

necessidades de habitação de um número crescente de população que se emprega 

em atividades de serviço público, comercial e na indústria diversificada que começa 

a ter peso cada vez maior na vida económica da cidade. 

 

 

 

2. Instalações 
 

 

O CRCB, constituído como Associação Cultural, por escritura de 5 de dezembro de 1986, é um 

estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo, com sede no Largo da Sé n.º 20, na cidade, 

freguesia e concelho de Castelo Branco, e Alvará n.º 2242 de 25 de maio de 1977 nos termos do  

n.º 5 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de novembro. Do Conservatório fazem parte 

integrante as suas secções, que entretanto foram constituídas e o seu funcionamento aprovado.  
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2.1 Edifício Sede 
 

O Conservatório Regional de Castelo Branco reinaugurou o seu edifício sede após as obras de 

requalificação, em 24 de novembro de 2008 e que vieram dotar a Escola de melhores condições para 

o seu funcionamento. Apresenta agora um maior número de salas para as aulas e espaços dignos 

para os serviços administrativos e pedagógicos. A sua área está distribuída por três pisos, 

combinando na perfeição a funcionalidade dos espaços com uma estética mais vanguardista sem, 

contudo, perder os traços históricos da instituição. Este edifício conta com 13 salas de aula, dois 

auditórios, sótão, sala de direção, secretaria, reprografia e sala de professores. 

Além do edifício central, o Conservatório conta também com 7 salas no edifício II (antigos CTT), 

localizado em frente. 

 

 

2.2 Edifício da Secção de Idanha-a-Nova 
 

O Conservatório funciona também na localidade de Idanha-a-Nova, em modelo de protocolo 

estabelecido com a Câmara Municipal dessa localidade. O objetivo é promover não só o nível de 

execução musical desta banda, através de uma instrução oficial no plano da música, como também as 

atividades culturais no âmbito musical nessa vila. Os cursos aí realizados são os mesmos que se 

ministram na sede. 

As instalações da Secção estiveram a funcionar até julho de 2008, provisoriamente, no Edifício 

da Incubadora de Empresas daquela localidade. As más condições acústicas perturbavam o bom 

funcionamento das aulas (falta de insonorização). Para além disso, por se encontrar em plena zona 

industrial, fora da própria localidade, também dificultava a boa gestão dos horários dos alunos, pois 

estes estavam dependentes de transporte (carrinha da Banda Filarmónica de Idanha-a-Nova) para se 

deslocarem à escola. Daqui resultou um fraco envolvimento de alunos e encarregados de educação 

com a Escola e suas atividades. 

Assim, em 2008/09, a Secção passou para um novo edifício, cedido pela Câmara de Idanha-a- 

-Nova, no centro da Vila, melhorando consideravelmente a acessibilidade, bem como a qualidade das 

aulas no que respeita à boa acústica das salas. O protocolo com a Câmara Municipal viabiliza a 

utilização de espaços para audições e concertos em três edifícios que possuem Auditórios: Fórum 

Cultural de Idanha-a-Nova (possui piano de cauda), Centro Cultural Raiano (possui piano de cauda), 

Cyber Espaço Jovem (sala mais pequena, mas muito agradável). 

Atualmente e devido ao facto das instalações que nos foram cedidas em 2008 estarem em 

requalificação, as nossas atividades letivas decorrem no Cyber Espaço Jovem, onde contamos com 3 

salas e 1 auditório, devidamente vistoriados e autorizados pela Tutela. 
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3. Recursos humanos 
 

 

3.1 Alunos 
 

O CRCB dispõe de uma oferta educativa muito abrangente. Assim, existem alunos a frequentar 

a nossa Escola desde os três anos de idade. Contudo, apenas seguem os planos curriculares 

estabelecidos pela Escola em função das determinações do Ministério, todos aqueles que 

frequentam a escolaridade obrigatória, ou seja, a partir do primeiro ano do ensino básico. 

Neste momento, a Escola conta com 408 alunos distribuídos pelas Iniciações (42 alunos), Curso 

Básico – 2.º Ciclo (168 alunos) e 3.º Ciclo (144 alunos) –, Curso Secundário (22 alunos) e Regime Livre 

(32 alunos). Este número, apesar de ser variável, não tem sofrido grandes alterações nos últimos 3 

anos. 

 

 

3.2 Professores 
 

O Conservatório dispõe de um Corpo Docente estável, motivado e detentor de um elevado 

nível de habilitações que tem permitido dar continuidade aos projetos da instituição alicerçada nos 

princípios básicos de uma educação de rigor e qualidade, bem como têm sido primordiais na 

promoção do envolvimento e participação na vida da comunidade escolar. 

Apresenta-se abaixo o quadro de professores por disciplina, referente ao ano letivo 2014/15. 

 

N.º DE 
PROFESSORES 

POR DISCIPLINA 
DISCIPLINAS 

2 Acordeão 

1 Análise e Técnicas de Composição/ Tecnologias e Física da Música 

1 Canto 

1 Clarinete 

26 Classe de Conjunto 

1 Contrabaixo 

1 Fagote 

1 Flauta Transversal 

5 Formação Musical 

3 Guitarra 

1 História da Cultura e das Artes 

1 Oboé 

1 Órgão 

2 Percussão 

4 Piano 
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N.º DE 
PROFESSORES 

POR DISCIPLINA 
DISCIPLINAS 

2 Saxofone 

1 Trombone 

1 Trompa 

1 Trompete 

1 Tuba/Eufónio 

1 Viola d’arco 

4 Violino 

1 Violoncelo 

 

 

3.3 Pessoal Não-Docente 

 

O Conservatório Regional de Castelo Branco conta, neste momento, com 9 funcionários. 

No seguimento das necessidades sentidas anteriormente em relação ao pessoal auxiliar e de 

vigilância, foi necessária uma grande conjugação de esforços e dedicação por parte dos mesmos, 

tanto para garantir o horário de funcionamento da nossa Escola em horário noturno, como em fins- 

-de-semana e feriados, para apoiar as diversas atividades e concertos, nomeadamente os que se 

realizam fora da cidade. 

 

3.3.1. Assistente de Direção 

 

Técnica Licenciada Grau I - A 

1 

 

O CRCB conta uma funcionária responsável pela gestão e monotorização da 

plataforma de administração pedagógica, pela gestão e atualização do site do CRCB 

e da página do Facebook e pelo desenvolvimento da imagem gráfica e pela 

divulgação das atividades desenvolvidas na Escola. É, também, uma assistente 

polivalente que dá apoio à Direção nos vários trabalhos que se lhe apresentam. 

 

3.3.2. Auxiliares Administrativos 

 

FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA 

Chefe de Secretaria 
Assistente Administrativa 

(Área Financeira) 

Assistente Administrativa 
(Atendimento e Secretariado) 

1 1 
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Para o trabalho de administração escolar e gestão de processos, o CRCB conta 

com uma Secretaria, com duas funcionárias: uma chefe dos serviços, 

simultaneamente responsável pela área financeira e uma funcionária para 

atendimento e secretariado.  

 

3.3.3. Auxiliares de Ação Educativa 

 

Auxiliares de Ação Educativa 

2 

 

O CRCB conta com dois Auxiliares Educativos os quais contribuem ativamente 

para a boa gestão pedagógica e administrativo-pedagógica. Estes elementos 

desenvolvem, em horário alargado, várias atividades, tais como: acompanhamento 

dos alunos e organização letiva, atendimento de professores e encarregados de 

educação em todos os assuntos de comunicação e desempenho de tarefas práticas 

(trabalho de reprografia, atendimento telefónico e por e-mail, registo de faltas, 

preenchimento e envio de ficheiros informáticos, entre outros). 

 

3.3.4. Outros Auxiliares 

 

Outros Auxiliares 

4 

 

O CRCB conta, ainda, com quatro funcionários que são responsáveis pela 

manutenção, limpeza e higiene da Escola e também auxiliam no acompanhamento 

dos alunos. Para além disso, desempenham funções de paquete sempre que 

necessário. Um destes auxiliares, além de vigiar os alunos nos intervalos das aulas é, 

também, responsável pelo bar da Escola. 

 

 

3.4  Encarregados de Educação 
 

Apesar de terem sido feitas várias tentativas para a constituição de uma Associação de Pais, ela 

continua inexistente. Daí não ter sido possível fazer nem uma análise e avaliação sistemática dos 

dados que envolvem a caraterização dos Encarregados de Educação, nem envolvê-los na definição de 

problemas e estratégias para elaboração deste Projeto Educativo. Assim, apresentando-se este 

Projeto com uma duração para três anos letivos, procurar-se-á reunir esforços no sentido de 

aproximar cada vez mais os encarregados de educação do processo de ensino-aprendizagem, bem 

como da construção do próximo Projeto Educativo. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

1. Projeto Educativo 
 

 

Passa-se agora a descrever os valores, objetivos e prioridades do Projeto e as estratégias de 

ação que o irão concretizar. 

 

 

1.1 Valores e Princípios 
 

Para além dos valores que necessariamente devem estar sempre vigentes em qualquer 

sociedade democrática que respeita os direitos humanos, o CRCB, como escola de música e 

instituição cultural, guia-se por valores e princípios que dizem respeito não só ao âmbito do ensino- 

-aprendizagem, como ao âmbito da arte e sua pertinência social. Assim, promovem-se os seguintes 

valores e princípios: 

Valoriza-se: 

 o trabalho; 

 a responsabilidade; 

 a iniciativa individual e de grupo; 

 a criatividade; 

 a cooperação; 

 a autonomia; 

 a organização. 

 

Têm-se como princípios: 

 elevar o Conhecimento e Saber Musical e Artístico global; 

 expandir a sua aplicação e divulgação; 

 estimular a noção de Estética Musical e Artística; 

 desenvolver e aplicar os princípios de Ética nas relações interpessoais na escola e com 

o meio; 

 fomentar a autonomia e capacidade organizativa. 

 

 

1.2 Missão 
 

O projeto educativo é o documento que estabelece a orientação educativa da escola, 

contemplando princípios, valores, objetivos e estratégias através das quais se pretende cumprir a 
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função educativa do mesmo.  

A missão principal do CRCB assenta fundamentalmente na promoção do sucesso escolar dos 

seus alunos, dispondo de uma variedade de atividades escolares que potenciam a aprendizagem 

musical dos alunos. Ao longo destes 40 anos ao serviço da música, o Conservatório propõe-se 

continuar a fomentar junto dos seus alunos um elevado sentido de responsabilidade, rigor e 

disciplina, proporcionando o desenvolvimento da criatividade em cada indivíduo. Impõe-se desta 

forma a prática de um ensino de qualidade, que vise a continuidade dos alunos no ensino superior. 

 

 

1.3 Elaboração do Projeto Educativo 
 

No ano em que o Conservatório assinala os seus 40 anos de existência, surge a necessidade de 

enquadrar as suas comemorações neste documento. Pretende-se, assim, que este seja um projeto 

educativo inovador que assinale estas comemorações de forma notória, visando também a 

continuidade do mesmo nos anos letivos seguintes. As atividades propostas neste projeto educativo 

visam estabelecer uma forte ligação e interação, não só entre todos os órgãos da comunidade 

escolar, como também no seio da sociedade em que se insere. Está também subjacente a interação 

com antigos alunos e professores da Escola, que participarão em concertos e outras atividades. 

 

 

1.4 Objetivos  
 

O principal objetivo do Conservatório Regional de Castelo Branco, desde a sua formação, é o de 

promover a qualidade do ensino artístico especializado, proporcionando à comunidade educativa 

atividades extracurriculares, que possam ser um contributo para o enriquecimento artístico-cultural 

dos alunos e da própria comunidade. Além disso, e particularmente neste ano de comemorações, o 

Conservatório propõe não só um leque de atividades destinadas a promover a interação com ex-

alunos e professores desta Escola, como também dar a conhecer um pouco da história desta 

instituição à comunidade envolvente. Pretende-se, dessa forma, criar condições para a dinamização 

do trabalho que aqui tem sido realizado, tornando a Escola numa instituição cada vez mais aberta à 

comunidade. 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo “proporcionar o desenvolvimento físico e motor, 

valorizar as atividades manuais e promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as 

diversas formas de expressão estética, detetando e estimulando aptidões nesses domínios”, é sem 

dúvida um dos objetivos do curso básico. Assim, pretende-se potenciar os vários domínios de 

desenvolvimento dos nossos alunos, através de ações que visem a sensibilização e motivação no 

ensino da música. 
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1.5 Estratégias 
 

Procurando ir ao encontro do cumprimento dos objetivos acima propostos, o Conservatório 

pretende criar condições para a realização das seguintes ações: 

 

 Concertos comemorativos 40.º Aniversário: concerto de abertura das comemorações, 

Natal, Primavera, Páscoa, Final de Ano Letivo, encerramento das comemorações; 

 Criação do coro de professores, divulgando o qualificado corpo docente da Escola e 

promovendo momentos de convívio entre os docentes; 

 Semanas dedicadas a instrumentos ou grupos disciplinares. Alusivo às comemorações 

dos 40 anos de existência do Conservatório, pretende-se dedicar uma semana a um 

instrumento ou grupo disciplinar.  

 Concertos por alunos e professores a realizar no Conservatório, bem como noutros 

auditórios e igrejas do distrito; 

 Masterclasses destinadas a diversos instrumentos; 

 Audições interdisciplinares estimulando e dinamizando a cooperação entre alunos de 

diferentes instrumentos; 

 Audições de excelência, premiando os alunos que realizam um trabalho de excelência. 

Estas audições destinam-se a todos os alunos que obtêm nível cinco nas provas 

trimestrais de instrumento; 

 Concurso Interno, estimulando a participação dos alunos neste tipo de eventos; 

 Realização de intercâmbios, permitindo a interação de alunos de diferentes escolas; 

 Visitas de estudo, possibilitando aos alunos um contato direto com a realidade musical 

ou de outras áreas; 

 Demonstração e Ronda de Instrumentos. Através destas ações pretende-se um 

contato direto com os alunos de 1.º Ciclo, a fim de potenciar o gosto e interesse pela 

música, motivando-os dessa forma para possível ingresso no Conservatório Regional 

de Castelo Branco; 

 Realização de palestras, debates e conferências em torno de temáticas musicais; 

 Estágios de orquestra. Com o objetivo de proporcionar aos alunos diferentes 

contextos performativos e diferentes abordagens musicais, propomos a realização de 

estágios de orquestra, durante um período mais alargado de tempo e orientado por 

diferentes maestros, que poderão ser quer atuais, quer antigos professores do 

conservatório. Serão estágios preparativos para os concertos temáticos de maior 

envergadura, tais como de Aniversário, Natal, Páscoa, etc.  

 Participações musicais fora do ambiente escolar. Sendo uma escola aberta à 

comunidade e numa tentativa de dar resposta aos convites/solicitações externas, o 

CRCB proporciona aos seus alunos diferentes ambientes performativos, divulgando e 

promovendo o trabalho dos mesmos, como em momentos comemorativos, por 

exemplo, lançamento de livros, exposições, inauguração de espaços e empresas, feiras, 

desfiles, etc. 
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 Dar continuidade à realização do “Festival de Guitarra”, que se tem afirmado como 

um marco importante na evolução e dinamização da guitarra. 

 Estabelecimento de protocolos e parcerias com entidades representativas no distrito, 

com o intuito de alargar a oferta educativa do Conservatório; 

 Criação de novos cursos na oferta educativa, alargando o leque de escolha dos alunos 

e proporcionando, dessa forma, uma dinamização instrumental no conservatório; 

 Criação de novos pólos educativos; 

 Criação de um concurso de âmbito nacional: “Concurso Nacional de Sopros”. Neste 

ano celebrativo, pretendemos criar um concurso nacional de sopros, que contará, 

nesta primeira edição, com dois instrumentos a concurso: oboé e flauta transversal; 

 Criar novas ofertas/valências, tais como a Dança, o Teatro, o Ensino Integrado e o 

Ensino de Adultos; 

 Sensibilização de novos públicos. 

 

 

1.6 Princípios Reguladores no Âmbito Pedagógico 
 

Definem-se de seguida os princípios que deverão servir de guia para a operacionalização do 

projeto no âmbito da ação pedagógica: 

 Nos dias de hoje, formar músicos e cidadãos responsáveis, implica um investimento 

acrescido, quer no desenvolvimento de competências de aprendizagem, quer na 

exposição do resultado final. É fundamental que as diversas áreas curriculares 

centralizem a sua ação no bom desenvolvimento e aplicação dos programas, na sua 

exposição à comunidade escolar, para um melhor acompanhamento e organização do 

seu trabalho, e na apresentação pública dos resultados através da promoção e 

participação em eventos musicais. 

 Para a concretização do acima exposto é fundamental que os alunos sejam vistos como 

sujeitos em construção e como elos de construção de uma escola que se quer viva, 

autónoma, criativa e ativa. Assim, tratando-se de uma escola artística, deve-se ter em 

linha de conta a promoção do direito à diferença individual do músico em formação; 

 Na mesma linha de conta, deve-se evidenciar ainda a diferença que a própria 

instituição pode fazer, através de projetos pedagógicos inovadores que, recusando a 

perpetuação dos valores do sistema, se ajustem a uma aposta na mudança e na 

aproximação a realidades musicais sempre atualizadas e diversificadas. 

 Para que a capacidade de aprendizagem dos alunos seja desenvolvida, torna-se 

necessário melhorar as condições que apoiem carências individualizadas, detetarem-se 

e estimularem-se aptidões específicas, sempre apostando no enriquecimento da 

autoconfiança, autoestima e valorização pessoal. 

 Para que a capacidade pedagógica dos professores seja também desenvolvida e 

aplicada da melhor forma, é necessário promover e ajudar a desenvolver as suas 

qualidades como músicos. Criar-se-ão oportunidades para a sua formação contínua e 

para apresentarem o seu trabalho e o dos seus alunos.  



CONSERVATÓRIO REGIONAL DE CASTELO BRANCO 
 

 
 
 

 

 PROJETO EDUCATIVO 2014 - 2017  21 

2. Avaliação do Projeto 
 

 

2.1 Operacionalidade 
 

Este documento será revisto no ano letivo de 2017/18, visando a reflexão da prática do mesmo, 

elaborando-se a partir daí o projeto de revisão, que será novamente sujeito à apreciação e aprovação 

dos órgãos diretivos do Conservatório. 

 

 

2.2 Disponibilidade do Projeto Educativo 
 

Todos os membros da Comunidade Educativa deverão tomar conhecimento dos conteúdos 

presentes no Projeto Educativo.  

O Projeto Educativo do Conservatório Regional de Castelo Branco é publicitado na escola, em 

local visível e adequado. A fim de ser consultado por parte de todos os interessados, estarão 

permanentemente disponíveis versões integrais do documento na sala de Professores, Secretaria, 

Reprografia e site oficial do Conservatório.  

É importante que este documento chegue a todos os intervenientes no processo educativo, de 

modo a poderem empenhar-se na sua aplicação. 

 

 

2.3 Entrada em vigor 
 

O Projeto Educativo do Conservatório Regional de Castelo Branco foi revisto e aprovado em 

reunião extraordinária do Conselho Pedagógico, no dia 19 de março de 2015, de acordo com o n.º 2 

do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro. Por se tratar de um documento que, 

em grande parte, foi elaborado visando as comemorações do 40.º Aniversário, este será atualizado 

assim que se entenda necessário.  


