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1. Introdução 

O Projeto Educativo da Academia de Música de Oliveira de Azeméis (designada doravante 

por AMOA) pretende ser um documento de caráter pedagógico que estabelece a identidade 

da escola através da adequação ao quadro legal em vigor, definindo as prioridades 

pedagógicas e a organização da própria escola.  

A afirmação do Projeto Educativo como instrumento de gestão e orientação pedagógica obriga 

à elaboração de um documento capaz de se constituir como uma referência para a 

comunidade educativa. Desta forma o Projeto Educativo visa diagnosticar, analisar resultados, 

corrigir defeitos, modificar conceitos e apontar soluções com vista à melhoria do serviço 

público que a escola oferece. Este documento visa refletir a realidade existente bem como 

apontar algumas medidas capazes de melhorar essa realidade. 

Este projeto pretende também assegurar a maximização da qualidade pedagógica orientada 

num espírito de modernização e atualização. Deve também servir de orientação para as 

mudanças propostas no âmbito da ação educativa bem como para a estruturação do 

planeamento diário da atividade da AMOA.  

O Projeto Educativo constitui-se assim numa base indispensável para o desenvolvimento de 

uma imagem de qualidade e excelência da AMOA em contexto social, bem como essencial 

para a o aumento da credibilização do ensino artístico no nosso país e no estrangeiro. 
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2. Caracterização do Meio 

Oliveira de Azeméis é uma cidade portuguesa pertencente ao Distrito de Aveiro, situada na 

Grande Área Metropolitana do Porto, região Norte e NUT III de Entre Douro e Vouga. É sede 

de um concelho constituído por 19 freguesias, distribuídas por 12 unidades territoriais. 

Com uma área de 163,41 km², o concelho é habitado por cerca de 70 000 habitantes. 

É limitado a nordeste pelo concelho de Arouca, a este por Vale de Cambra e Sever do Vouga, 

a sul por Albergaria-a-Velha, a oeste por Estarreja e Ovar e a noroeste por São João da 

Madeira e Santa Maria da Feira. 

Oliveira de Azeméis é historicamente considerada uma importante localidade desde tempos 

imemoriais, sendo um local com presença humana comprovada desde pelo menos 2000 a.C., 

nos castros de Ul e de Ossela. Mais tarde, transformou-se num ponto de paragem das vias 

romanas de Conímbriga-Porto e Lisboa-Braga, da qual subsiste o marco miliário da milha XII. 

Foi graças a esta posição privilegiada que assentou o seu desenvolvimento, atingindo o 

estatuto de vila e sede do concelho a 5 de janeiro de 1799, concedido por D. Maria I, tendo 

culminado com a elevação a cidade a 16 de maio de 1984. 

Oliveira de Azeméis é servida por vários eixos rodoviários estruturantes, como sejam as 

autoestradas A1, A32 e A29. Vindos de Sul, o nó de acesso de Estarreja é o que garante o 

trajeto mais curto, quer se circule na A1 quer na A29. Vindos de Norte, o nó de acesso de 

Santa Maria da Feira é o aconselhado, também quer se circule na A1 ou na A29. Por seu lado 

a A32 tem um nó direto que garante o acesso à cidade. O centro urbano é ainda atravessado 

pelo IC2, dispondo de vários nós de acesso ao centro urbano (norte, centro e sul), bem como 

pela estrada nacional 224.  

Existem também ligações regulares de autocarro para o Porto, Aveiro e Coimbra, bem como 

outras de âmbito mais restrito, a nível local e regional. 

A cidade é ainda servida por transporte ferroviário (linha do Vale do Vouga) que estabelece 

ligação com a linha do Norte em Espinho, podendo-se daí prosseguir para Norte ou para Sul 

do país.  
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Figura 1 Mapa concelho de Oliveira de Azeméis 

 

Indústria 

Um dos fatores mais importantes que torna Oliveira de Azeméis num município de relevância 

é o seu tecido empresarial, com projeção nacional e internacional. 

No concelho de Oliveira de Azeméis estão sediadas algumas das maiores empresas 

nacionais e mesmo internacionais operando no ramo da metalurgia, metalomecânica, 

calçado, plásticos, alimentar, cobres e louças metálicas. 
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De entre estas destacam-se a indústria do fabrico de moldes para a indústria automóvel, o 

calçado e a indústria alimentar, sobretudo lacticínios e descasque de arroz. 

A bem desenvolvida e pujante atividade industrial oliveirense pode por sua vez contar com o 

apoio de uma bem equipada e diversificada oferta hoteleira, muito vocacionada para a 

actividade profissional, para o turismo de negócios e para o turismo em geral. Em 

complemento, existem diversas unidades que disponibilizam espaços para a realização de 

seminários, reuniões, apresentações e exposições.  

 

Comércio 

O comércio está fundamentalmente concentrado no perímetro urbano da cidade envolvendo 

praticamente todos os ramos de atividade. A localização dos estabelecimentos e o tipo de 

atividade a que se dedicam fazem parte do ‘Guia do Comércio e Serviços’ publicado pela 

Câmara Municipal. 

 

Cultura 

A atividade cultural do concelho é muito intensa e muito diversificada. Existem legalmente 

formalizadas no concelho cerca de duas centenas de associações. As propostas culturais que 

mais se evidenciam são o Ciclo da Primavera e o Mercado à Moda Antiga, iniciativas que 

atraem ao centro urbano milhares de pessoas. A Feira do Livro, o Festival da Juventude, o 

Entr’Artes (a arte sai à rua), o Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro Terras de La 

Salette (o maior do país neste setor), a Fan Zone, a Noite Branca, o Festival de Espantalhos 

de Portugal, o Street Market (mercado de rua), mostras de teatro, exposições temáticas e 

diversos espetáculos completam o leque de propostas ao longo do ano. 

O conjunto das cerca de duas centenas de associações do concelho imprimem também por 

sua vez um intenso calendário de outras tantas atividades por todo o concelho. 

As bandas filarmónicas são uma das maiores riquezas culturais do nosso país, existindo hoje 

no ativo mais de 800 bandas filarmónicas que durante muito tempo representaram o garante 
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do ensino da música em Portugal. Atualmente, no concelho de Oliveira de Azeméis Existem 

6 bandas filarmónicas no ativo: Banda Musical de Fajões; Sociedade Musical Harmonia 

Pinheirense; Banda de Música de Carregosa; Banda de Música de Loureiro; Sociedade 

Filarmónica Cucujanense; Banda de Música Santiago Riba-Ul. Esta última é a banda mais 

antiga do país em funções com mais de 250 anos de existência. 

O folclore faz parte das tradições culturais do concelho. As festas de Nossa Senhora de La 

Salette, que se realizam em agosto, são as mais populares. A capela, com o mesmo nome, 

foi construída entre o final do século XIX e o início do século XX. Monumento gótico, foi o 

primeiro templo construído em Portugal destinado ao culto de Nossa Senhora de La Salette. 

 

Desporto 

Em termos desportivos o município evidencia-se a nível nacional com a equipa de futebol da 

Associação Desportiva Oliveirense na liga de honra (segunda divisão), com a equipa de 

basquetebol na primeira liga (campeão nacional em 2018 da liga de Basquetebol da 1ª 

divisão) e a equipa de hóquei em patins na primeira divisão, ocupando tradicionalmente um 

dos três primeiros lugares juntamente com o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e 

Benfica.  

Oliveira de Azeméis foi a cidade anfitriã do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins 

Masculino em 2003, facto assinalado por uma réplica em tamanho aumentado do “maior stick 

do mundo” instalado num dos jardins da cidade. 

 

Turismo 

Embora sendo um município fortemente industrializado, o turismo é atualmente uma aposta 

forte aproveitando, por um lado, o seu variado e importante património arquitetónico, 

edificado, cultural e natural, e por outro, valorizando o turismo de negócios e de desporto, 

duas áreas com grande projeção a nível nacional e internacional que passam com muita 

regularidade pelo concelho. 
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Entre outros motivos de interesse e com visita obrigatória para quem vista o concelho, o 

parque natural de Nossa Senhora de La Salette e a capela com o mesmo nome merecem a 

atenção especial dos visitantes. Excelente local de lazer, o parque dispõe de excelentes 

miradouros com vista privilegiada para a paisagem circundante. 

O Centro de Interpretação do Vidro, localizado no coração do parque natural Nossa Senhora 

da La Salette, para além de se constituir como um museu vivo da indústria do vidro, pretende 

ser uma homenagem à cidade que foi uma das mais importantes no fabrico do vidro em 

Portugal, a par com a Marinha Grande. Neste local fabricam-se ao vivo diversas peças 

decorativas em vidro, peças essas que ostentam um símbolo de certificação e de origem. 

O Parque Temático Molinológico, localizado na freguesia de Ul, é um espaço que aproveita 

os moinhos de água existentes nesta região há mais de dois séculos. Este parque pretende 

ser um museu vivo das estruturas da confeção artesanal do pão e de moagem de cereais. 

Aqui é fabricado o tão conhecido “Pão de Ul”, ainda hoje cozido em forno a lenha, protegido 

pela Associação de Produtores do Pão de Ul que integra cerca de 26 padeiras que mantém 

uma produção regular deste produto.   

 

Gastronomia 

A oferta gastronómica está intimamente ligada às atividades produtivas e à riqueza dos solos. 

Oliveira de Azeméis pode, portanto, estar grata pelo que a natureza lhe oferece.  

A actividade dos moleiros levou a que fosse possível obter farinhas e arroz de grande 

qualidade que permitem a criação de produtos como o pão de Ul, regueifas e o arroz de febras 

de Cesar. São também muito procurados os pratos de cabrito assado, o arroz de ossos da 

suã, os rojões, a vitela assada, o anho à moda de Fajões, as rabanadas de Cesar, as papas 

de S. Miguel, entre vários outros que podem ser degustados nos inúmeros restaurantes 

espalhados por todo o do concelho. Há ainda vários pratos de peixe onde adquire especial 

realce a bacalhoada. 

A iguaria Papas de S. Miguel originou a criação de uma Confraria com o mesmo nome, 

organização que tem por missão a quer a proteção da receita quer a divulgação do prato em 

si. 
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Recentemente criada no concelho, a Confraria do Arroz e Sabores de Azeméis (CASAZ) tem 

por missão a promoção do estudo e a defesa cultural das tradições e a divulgação do arroz e 

dos sabores do concelho. 

Interessante é também que parte da freguesia de Ossela está inserida na região demarcada 

dos vinhos verdes. 

 

Artesanato 

O artesanato de Oliveira de Azeméis é muito variado e, em alguns casos, único no país. 

Trabalhos em cobre, peças em vidro, arte sacra, arte em madeira, cestaria e as típicas sacas 

de tiras de Cucujães, confecionados a partir de tiras de feltro entrelaçadas, são alguns 

exemplos.  

 

 

 

Figura 2 Oliveira de Azeméis no mapa de Portugal 
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3. Caracterização da Academia de Música de Oliveira de 

Azeméis 

A Academia de Música de Oliveira de Azeméis (AMOA), constituída em 1984 pelo Pelouro da 

Cultura da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis como Associação sem fins lucrativos, 

tem por missão central o ensino artístico especializado da música. 

Tendo-lhe sido concedida em outubro de 1986, pelo Ministério da Educação (ME), a 

autorização para o funcionamento dos cursos básico e secundário, foi atribuída em 21 de 

fevereiro de 2003, por despacho da Diretora Geral da Educação e nos termos do nº 5 do Art.º 

28º do Decreto-Lei nº 553/80 de 21 de novembro e do DL nº 71/99 de 12 de março, a 

autorização definitiva de funcionamento (autorização nº 98).   

A AMOA, com instalações na Av. António José de Almeida, n.º 249, em Oliveira de Azeméis 

é uma pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos, visando fins de utilidade pública, 

que se rege pelos atuais estatutos aprovados em 8 de março de 2016. Rege-se ainda pela 

Portaria nº 225/2012 de 30 de julho que regula o Curso Básico do 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico, pela Portaria nº 243-B/2012 de 13 de Agosto que regula o Curso Secundário e pelo 

Decreto-Lei nº 152/2013 de 4 de novembro que aprova o Estatuto do Ensino Particular e 

Cooperativo de nível não superior, que atribui definitivamente a autonomia pedagógica a todos 

os estabelecimentos enquadrados na referida legislação. 

Para além da legislação em vigor, o Projeto Educativo da AMOA serve de base à sua política 

educativa e sua orientação pedagógica.  

A AMOA está integrada na rede territorial da DEGEstE- Direção de Serviços da Região Norte 

e tem como principal objeto o ensino da música e outras atividades complementares e 

paralelas, tendo como finalidade a formação de instrumentistas e professores bem como a 

promoção cultural no seio da população de Oliveira de Azeméis, seu concelho e área de 

influência. 

Ao longo da sua existência, a AMOA tem sido a instituição de referência na formação e ensino 

oficial da música no Concelho de Oliveira de Azeméis. 
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Instalações 

Atualmente a escola da AMOA está sediada num edifício situado na Avenida António José de 

Almeida nº 249 em Oliveira de Azeméis. O edifício é pertença do Município de Oliveira de 

Azeméis e está cedido por tempo indeterminado à AMOA. Ao longo dos anos foram realizadas 

várias obras de manutenção e requalificação que permitem ir ajustando o melhor possível as 

condições físicas e técnicas do espaço e das estruturas de apoio às necessidades do ensino 

artístico da música. 

Atualmente a escola, distribuída por 3 pisos, dispõe dos seguintes espaços físicos:   

• 10 Salas de Aula; 

• 1 Estúdio; 

• 1 Auditório; 

• 1 Sala de Professores / Biblioteca; 

• 1 Secretaria / Reprografia; 

• 1 Gabinete de Direção; 

• 1 Bar / Espaço de convívio; 

• 6 Sanitários; 

• 4 Arrecadações; 

• 1 Despensa / Armazém produtos limpeza; 

• 2 Salas de Arquivo. 
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4. Missão, Valores e Competências 

Missão  

A Academia de Música de Oliveira de Azeméis tem por missão assegurar o ensino 

especializado artístico da música, desde a iniciação à formação pré-profissional, 

proporcionando ao mais elevado número de estudantes o acesso à prática musical 

especializada. 

A Academia de Música tem em vista o desenvolvimento de projetos de vida pessoal e/ou 

profissional e, consequentemente, o contributo para o enriquecimento da sua região e do país 

no domínio cultural. 

São finalidades da Academia de música: 

• Promover o desenvolvimento do ensino vocacional através da afirmação da escola e da 

sua eficácia, autonomia e capacidade de intervenção regional, nacional e comunitária; 

• Proporcionar uma formação artística específica de qualidade, que permita ao indivíduo 

ocupar um justo lugar na vida ativa, contribuindo, assim, para o progresso da sociedade 

em articulação com os seus interesses, capacidades e vocação; 

• Contribuir para a consciencialização do património músico-cultural português, numa 

contextualização; 

• Promover, fomentar e desenvolver a divulgação do património musical universal através 

de ação de natureza diversa em permanente articulação com a comunidade; 

• Relacionar-se com entidades congéneres a nível nacional e internacional procurando o 

frutífero intercâmbio de experiências e pessoas. 

 

Valores 

Ensino e educação são linhas inseparáveis que devem “caminhar” ao mesmo ritmo e 

paralelamente. O ensino especializado artístico, tipo de ensino que a AMOA também ministra, 

tem como preocupação o desenvolvimento dos valores educacionais que ajudem o Individuo 
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a ser uma pessoa melhor no seu percurso pela vida. Assim, a ação da AMOA tende a 

promover e a desenvolver valores como: 

• Solidariedade; 

• Justiça; 

• Igualdade; 

• Honestidade; 

• Respeito; 

• Responsabilidade; 

• Humildade. 

 

Competências 

Competências e atributos pessoais são os traços da personalidade que no seu conjunto são 

essenciais para melhorar o desempenho de diversas e variadas aptidões ao longo da vida. A 

Música em concreto é uma área de formação que privilegia o desenvolvimento de algumas 

dessas competências, as quais se pretende sejam estimuladas em consequência das ações 

decorrentes do expresso no projecto educativo da AMOA, tais como: 

• Atitude; 

• Comunicação; 

• Pensamento criativo; 

• Trabalho em equipa; 

• Positividade; 

• Capacidade para tomar decisões; 

• Gestão do tempo; 

• Motivação; 

• Flexibilidade; 

• Resolução de problemas; 

• Pensamento crítico. 
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5. Estrutura Organizacional 

Organograma organizacional 

 

Figura 3 Organograma AMOA 
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Direção Executiva 

É o órgão executivo em matéria administrativa e financeira da escola. Os membros deste 

órgão assumem a responsabilidade do planeamento e estratégia geral da Associação. O 

método de eleição deste órgão está estipulado no Artigo 10º dos estatutos da AMOA. 

 

Direção Pedagógica 

A Direção Pedagógica é um órgão colegial sendo constituída pelo Diretor Pedagógico e um 

ou mais adjuntos. Tem como principais competências: 

• Representar a AMOA junto do Ministério da Educação e outras entidades, em todos os 

assuntos de natureza pedagógica e artística; 

• Assegurar a gestão pedagógica da AMOA; 

• Coordenar as atividades curriculares e culturais; 

• Coordenar as atividades e as tarefas do pessoal docente e não docente; 

• Apresentar anualmente à Direção da AMOA, até 20 de outubro, a proposta de Plano de 

Atividades bem como o Relatório Final de Avaliação das atividades relativo ao ano letivo 

anterior; 

• Coordenar a elaboração de horários e a realização de Provas de Avaliação; 

• Zelar pela educação e disciplina dos alunos; 

• Disponibilizar um horário de atendimento semanal aos Encarregados de Educação; 

• Promover o cumprimento dos programas de estudo definidos de acordo com o Projeto 

Educativo bem como zelar pela qualidade do ensino; 

• Promover a articulação entre a Direção da AMOA e a comunidade escolar. 

 

Conselho Pedagógico 

O Conselho Pedagógico é o órgão de gestão, orientação e coordenação pedagógica da 

AMOA. É constituído pela Direção Pedagógica e pelo Coordenador de cada um dos 

Departamentos Curriculares existentes: cordas, sopros e percussão, teclas, ciências musicais 

e classes de conjunto, e de outros que venham a ser criados. 
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As principais competências do Conselho Pedagógico são: 

• Rever e avaliar o Projeto Educativo da AMOA; 

• Rever o Regulamento Interno e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral; 

• Elaborar anualmente o Plano de Atividades a ser apresentado até 15 de outubro de 

cada ano; 

• Elaborar um Relatório de Atividades realizadas no final de cada ano letivo; 

• Planificar e coordenar as atividades curriculares e culturais; 

• Promover o cumprimento dos planos de estudo e dos programas das disciplinas; 

• Assegurar a orientação pedagógica definindo os critérios a ter em conta na preparação 

e funcionamento do ano letivo; 

• Promover medidas que favoreçam a interação da escola com a comunidade em geral; 

• Promover formas de atuação junto dos Encarregados de Educação no sentido de lhes 

garantir informação atualizada relativa aos seus educandos; 

• Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar; 

• Aprovar, no início de cada ano letivo, os critérios de avaliação definidos por cada 

departamento curricular e promover a sua divulgação junto dos alunos e seus 

Encarregados de Educação. 

 

Coordenadores dos Departamentos Curriculares 

Os Coordenadores de cada departamento curricular existente são eleitos no início de cada 

ano letivo, na respetiva reunião de departamento, devendo os nomes dos eleitos ser 

comunicados à Direção Pedagógica. 
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Comunidade Educativa 

Alunos 

Atualmente frequentam a AMOA 272 alunos distribuídos pelos seguintes cursos e regimes: 
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Docentes 

A AMOA envidará os esforços necessários para manter um corpo docente estável, com 

qualificação capaz de garantir o cumprimento e a finalidade do Projeto Educativo da escola.  

Os docentes são responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem dos alunos e são 

corresponsáveis pela Ação Educativa. 

Atualmente o corpo docente é constituído por 23 professores dos quais 3 são ex-alunos deste 

estabelecimento de ensino. 
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Corpo não docente 

O pessoal não docente faz parte da comunidade educativa e exerce um papel fundamental 

na dinâmica da escola. No âmbito das suas funções, cada funcionária contribui para apoiar a 

organização e a gestão, bem como a atividade socioeducativa da escola. 

Atualmente os quadros da AMOA contam com 4 colaboradoras não docentes que asseguram 

o bom atendimento aos pais, alunos e professores, bem como a limpeza e higienização dos 

espaços. 

São garantidos os direitos e deveres decorrentes da legislação em vigor, sendo admitidos ou 

demitidos pela Direção da Associação. Os contratados serão abrangidos pelo Contrato 

Coletivo de Trabalho celebrado entre a AEEP – Associação dos Estabelecimentos de Ensino 

Particular e Cooperativo e a FNE – Federação Nacional de Educação e outros – Revisão 

Geral, publicado no Boletim de Trabalho e Emprego nº 31 de 22 de agosto de 2017.  
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6. Oferta Educativa 

Cursos  
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Iniciação Musical  

O curso de Iniciação Musical destina-se a alunos com idade compreendida entre os 6 e os 10 

anos e que frequentem o 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Os objetivos da Iniciação Musical centram-se na aquisição de competências do domínio 

sensorial e de leitura, bem como o desenvolvimento da capacidade de concentração e do 

ouvido musical.  

O plano de estudos distribui-se em 2 aulas coletivas (formação musical e classe de conjunto) 

e 1 aula de instrumento.  

O Curso de Iniciação Musical rege-se pela “Portaria nº225/2012 de 30 de julho de 2012”.  

 

Curso Básico de Música 

O curso Básico de Música funciona em regime articulado ou supletivo e destina-se a alunos 

dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. Os alunos são admitidos de acordo com os resultados 

de uma prova a ser realizada previamente. 

 Regime articulado:  

O regime articulado caracteriza-se pela frequência de um plano de estudos específico, que 

engloba a formação geral e artística. A AMOA opta regularmente por ministrar as aulas aos 

alunos nos próprios estabelecimentos do ensino regular protocolados, sendo os docentes da 

AMOA que se deslocam aos diversos agrupamentos de escolas. Com esta organização, os 

alunos deixam de ser penalizados com o tempo necessário para se deslocar à AMOA para 

ter estas aulas, colaborando ao mesmo tempo na otimização dos horários gerais dos alunos. 

 Regime supletivo:  

Neste regime de ensino podem ser admitidos alunos no Curso Básico de Música, no entanto, 

estando a admissão condicionada aos resultados de uma prova de aferição a realizar 

previamente pelo aluno.  

O plano de estudos do Curso Básico de Música para os alunos matriculados no regime 

supletivo é constituído unicamente pelas disciplinas da componente vocacional. Todas as 
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aulas em regime supletivo são ministradas nas instalações da AMOA. Este curso reconhece 

habilitação com emissão de certificado e diploma, conferindo o Nível II do Quadro Nacional 

de Qualificações. 

O Curso Básico de Música rege-se pela “Portaria nº225/2012 de 30 de julho de 2012”.  

 

Curso Secundário de Música 

O Curso Secundário de Música pode funcionar em regime supletivo e articulado, estando a 

admissão de alunos sujeita aos resultados de uma Prova de Acesso prévia, de acordo com a 

legislação em vigor.  

No regime supletivo, os alunos têm que frequentar obrigatoriamente um mínimo de 4 

disciplinas do plano de estudos. Em regime articulado, os alunos frequentam as disciplinas de 

formação Geral, Científica e Técnica-Artística constante na legislação em vigor. Este curso 

reconhece habilitação com emissão de certificado e diploma, conferindo o Nível III do Quadro 

Nacional de Qualificações.  

O Curso Secundário de Música rege-se pela “Portaria nº243-B/2012 de 13 de agosto de 2012”.  

 

Cursos Livres 

Os cursos livres estão abertos a alunos de todas as idades, incluindo adultos. Não são alvo 

de qualquer financiamento por parte do Ministério da Educação, nem conferem qualquer tipo 

de grau académico. 
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Plano Curricular  

Plano de Estudos do 5º e do 6º Ano de Escolaridade no Regime Articulado 

Disciplinas 

5º Ano 6º Ano 

Carga horária semanal 
(x45 minutos) 

Carga horária semanal 
(x45 minutos) 

Línguas e    Estudos 
Sociais 

Português 6 

12 

6 

12 
Inglês 3 3 

História e Geografia de Portugal 3 3 

 
Matemática e Ciências 

Matemática 6 
9 

6 
9 

Ciências da Natureza 3 3 

Ed. Visual Educação Visual 2 2 2 2 

Ed. Física Educação Física 3 3 3 3 

Educação Moral e 
Religiosa 

Educação Moral e Religiosa 
(facultativo) 

(1) (1) (1) (1) 

Formação Vocacional 

Formação Musical 3 

7 

3 

7 Instrumento 2 2 

Classes de Conjunto 2 2 

Total Semanal 
27 
+7 
34 

27 
+7 
34 

Oferta Complementar (a) (1) (1) (1) (1) 

 

a) Contempla mais um tempo letivo semanal de Oferta facultativa, a ser utilizado na componente de formação Vocacional, em 

atividades de Conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo. 
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Plano de Estudos do 7º, 8º e 9º Ano de Escolaridade no Regime Articulado 

Disciplinas 

Carga horária semanal 
(x45 minutos) 

Total de Ciclo 
7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Português  5 5 5 

12 
Línguas Estrangeiras 

Inglês 
5 5 5 

Língua Estrangeira II 

Ciências Humanas e
Sociais 

História 
5 5 5 

 

Geografia  

Matemática 5 5 5 
5 

Ciências 
Físicas e 
Naturais 

Ciências da Natureza 

5 5 5 
Físico-Química  

Expressões 
Educação Visual (b) (2) (2) (2) 2 

Educação Física 3 3 3 3 

Educação Moral 
e Religiosa 

Educação Moral e 
Religiosa (facultativo) (1) (1) (1) (1) 

Formação 
Vocacional 

Formação Musical 3 3 3 

7 Instrumento 2 2 2 

Classes de Conjunto 2 2 2 

Total Semanal 35 / 38 
(36 / 39) 

35 / 38 
(36 / 39) 

35 / 38 
(36 / 39) 

105 / 114 
(108 /117) 

Oferta Complementar (a) (1) (1) (1) (1) 

 
a) Contempla mais um tempo letivo semanal de Oferta facultativa, a ser utilizado na componente de formação Vocacional, em 

atividades de Conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo. 

b) Disciplina de frequência facultativa, mediante decisão de encarregado de educação. 
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Plano de Estudos do 10º, 11º e 12º Ano de Escolaridade 

C
o

m
p

o
n

en
te

 d
e 

F
o

rm
aç

ão
 

Disciplinas 

Carga horária semanal 
(x45 minutos) 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

G
er

al
 

Português 

L. Estrangeira I, II, III (a) 

Filosofia 

Educação Física 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

- 

-  

4 

C
ie

n
tí

fi
ca

 

História da Cultura e das Artes  

Formação Musical 

Análise e Técnicas de Composição 

Oferta Complementar (b) 

3 

2 

3 

(2) 

3 

2 

3 

(2) 

3 

2 

3 

(2) 

Subtotal 8 (10) 8 (10) 8 (10) 

T
éc

n
ic

a-
A

rt
ís

ti
ca

 

Instrumento/Educação Vocal/Composição (c) 

Classes de Conjunto (d) 

Disciplina de opção (e): 
• Baixo Contínuo 
• Acompanhamento e Improvisação 
• Instrumento de Tecla 

Oferta Complementar (b) 

2 

3 

- 

 
 
 

(2) 

2 

3 

1 (2) 

 
 
 

(2) 

2 

3 

2 (2) 

 
 
 

(2) 

Subtotal 5 (7) 6 (8) 6 (8) 
Educação Moral e Religiosa (f) (2) (2) (2) 

 2 (g) 2 (g) 2 (g) 

Total 
29/33 

(31/33) 
30/34 
(32/36) 

23/27 
(25/29) 

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 

obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em 

conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina 

facultativa, com a aceitação expressa do acréscimo da carga horária. 

b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de oferta facultativa, em qualquer das componentes de 

formação, com uma carga horária até 2 blocos letivo s, ou com a carga máxima indicada a ser aplicada na lecionação de 

duas disciplinas, não podendo ser ultrapassado o número máximo de disciplinas permitido na matriz dos cursos artísticos 

especializados. Caso as escolas não pretendam lecionar nenhuma disciplina de Oferta Complementar, poderão lecionar 

duas disciplinas de opção, nos termos em que as mesmas ocorrem, ou reforçar uma ou mais disciplinas coletivas das 

componentes de formação científica ou técnica -artística. 
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c) Consoante a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou Composição, o aluno frequentará a disciplina de 

Instrumento, Educação Vocal ou Composição. Em Educação Vocal a carga horária semanal pode, por questões pedagógicas 

ou de gestão de horários, ser repartida igualmente entre os alunos. Caso o não seja, metade da carga horária desta disciplina 

poderá ser transferida para a lecionação da disciplina de Instrumento de Tecla. 

d) Sob esta designação incluem -se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra. 

e) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. Excetua -se a ressalva constante na 

alínea b). 

f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2x45minutos. 

g) Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo. Podem ser utilizados em atividades 

de conjunto ou aplicados em uma ou mais de uma disciplina coletiva das componentes. 

 

 

 

 

Plano de Estudos do Curso de Iniciação Musical  

Disciplinas Carga horária semanal 

Instrumento 1 (x30 minutos) 

Formação Musical 1 (x45 minutos) 

Classes de Conjunto 1 (x45 minutos) 

 

 

Plano de Estudos do Curso Básico de Música em Regime Supletivo 

Disciplinas 
Carga horária semanal 

(x45 minutos) 

Instrumento 1 

Formação Musical 2 

Classes de Conjunto  2 

Oferta Complementar 1 
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Plano de Estudos do Curso Secundário Supletivo 

Disciplinas 
Carga horária semanal 

(x45 minutos) 

Formação Musical 2 

Classe Conjunto 2 

Instrumento 1 

Oferta Complementar 1 

História da Cultura e das Artes 3 

Análise e Técnicas de Composição 3 

Acústica 2 

Instrumento de Tecla / Acompanhamento e 
Improvisação 

1 

 

 

Plano de Estudos do Curso Secundário de Música em Regime Supletivo 

Disciplinas 

Carga horária semanal 

(x45 minutos) 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

História da Cultura e das Artes 3 3 3 

Formação Musical 2 2 2 

Análise e Técnicas de Composição 3 3 3 

Instrumento 1 1 1 

Classes de Conjunto  2 2 2 

Instrumento de Tecla - 1 1 

Acustica 1 - - 

 

 

Projetos Curriculares e Artísticos 

A importância que a prática da música ministrada em conjunto ou em grupo adquiriu nos 

planos curriculares tem vindo a ser crescentemente reconhecida pelas escolas e pelos alunos. 

Enquanto disciplina integradora das capacidades expressivas do individuo, a classe de 
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conjunto assume um papel determinante na formação dos jovens músicos. Desta forma a 

AMOA oferece um conjunto de atividades que pela sua relevância não devem deixar de ser 

aqui referidas. Todo o Plano Anual de Atividades é preenchido por inúmeras apresentações 

públicas dos alunos, promovidas pela escola e realizadas em diversos locais ao longo do ano.  

Desta forma, a AMOA assegura uma presença constante junto de toda a comunidade 

envolvente, com os seguintes projetos e atividades: 

• Orquestra de Sopros; 

• Orquestra de Cordas; 

• Orquestra Juvenil; 

• Ensemble de Clarinetes; 

• Ensemble de Saxofones; 

• Ensemble de Guitarras; 

• Ensemble de Metais; 

• Coro de Câmara; 

• Olimpíadas de Instrumento; 

• Concurso Internacional de Instrumentos de Sopros “Terras de La-Salette”; 

• Audições Interdisciplinares; 

• Concertos com Arte (Abertura das exposições na Galeria Tomás Costa); 

• Ciclo de Cursos de Aperfeiçoamento; 

• Estágios de Orquestra de Sopros; 

• Concerto de Natal; 

• Concerto de Páscoa; 

• Concerto de Verão; 

• Encontros com Guitarra (parceria com o Centro Lúdico de Oliveira de Azeméis); 

• Despertar com Histórias “Rimas, Cantarolas e outras Histórias” (parceria com o Centro 

Lúdico de Oliveira de Azeméis). 
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7. Perspetivas para o Futuro 

Principais problemas identificados 

A AMOA procura continuamente, de uma forma responsável e atenta identificar os seus 

principais problemas estruturais e educativos, sempre com o intuito de melhorar e 

proporcionar à sua comunidade educativa uma escola moderna e capaz de executar o seu 

próprio Projeto Educativo.   

Estruturalmente a AMOA pretende continuar a implementar melhorias ao nível das 

instalações, nomeadamente a insonorização de algumas salas e o alargamento do auditório 

de modo a aumentar a capacidade criando melhores condições para acolher algumas das 

atividades internas da escola. 

A AMOA tem como meta a médio/longo prazo a mudança para instalações com ainda 

melhores condições para o ensino artístico da música. 

No plano educativo a AMOA identificou como principal problema a visão algo distorcida que 

alguns pais e encarregados de educação têm do ensino articulado, entendendo infelizmente 

muitas vezes este regime como uma atividade extracurricular. No sentido de mudar esta 

perceção e de melhorar os resultados dos alunos, a escola pretende promover um maior 

envolvimento dos pais e encarregados de educação nas atividades letivas, permitindo assim 

um maior esclarecimento quanto aos objetivos do próprio Projeto Educativo da escola. 

 

Objetivos, metas e estratégias 

A AMOA pretende ser um lugar de sensibilização para a educação artística vocacional e um 

centro difusor e promotor de cultura musical através da prática do instrumento. Pretende 

Educar, Recriar e Incentivar, não só os alunos, mas também toda a comunidade. 

Atentos às realidades objetivas e subjetivas do meio em que se inserem e se circunscrevem, 

os docentes e a direção pretendem incrementar e valorizar os seguintes aspetos: 
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• Envolvimento da comunidade escolar com a Escola; 

• Promover o desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos alunos, através da música;  

• Formar um público conhecedor e apreciador de música. Fomentar o Saber Estar num 

Concerto; 

• Promover o ensino da música, segundo os programas oficiais, visando a formação de 

músicos;  

• Contribuir para o desenvolvimento da vida artístico-cultural do concelho de Oliveira de 

Azeméis, através da realização de concertos e outras atividades musicais. 

 

Atividades a promover pela Escola 

• Intercâmbios; 

• Cursos e master classes; 

• Concursos internos e externos; 

• Visitas de estudo; 

• Festivais de música; 

• Realização de audições interdisciplinares; 

• Promoção dos alunos através da realização de audições quer internas quer externas; 

• Promover a ligação e dinâmica da AMOA com as coletividades locais através de 

concertos, audições e atividades diversas; 

• Concerto de professores. 

 

Medidas de natureza pedagógica 

O ensino artístico carece do desenvolvimento de capacidades específicas para uma melhor 

prática musical, abarcando o desenvolvimento psicomotor e cognitivo. De forma a alcançar 

estas competências, a AMOA procura promover as seguintes premissas: 

• Facultar processos de aprender a aprender; 

• Desenvolver hábitos de trabalho e persistência; 

• Desenvolver as capacidades de expressão e de comunicação; 
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• Assegurar a aquisição e o domínio dos saberes específicos; 

• Desenvolver o sentido de responsabilidade; 

• Fomentar o espírito de iniciativa; 

• Favorecer o desenvolvimento da atividade musical; 

• Estimular o desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima; 

• Fomentar a sala de estudo a todos os alunos; 

• Fomentar a frequência da biblioteca; 

• Assegurar o bom funcionamento da Academia. 
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8. Protocolos e parcerias 

No sentido de prosseguir a sua missão, a AMOA pretende continuar o estabelecimento e a 

formalização de protocolos e parcerias com diversas entidades locais, nacionais e 

estrangeiras, para deste modo melhorar a sua resposta às exigências específicas do ensino 

artístico da música. Esses protocolos podem implicam questões financeiras, artísticas ou 

educativas. 

 

Protocolos financeiros 

• Ministério da Educação 

A AMOA, enquanto escola oficial de ensino vocacional artístico, tem o apoio financeiro da 

DGEstE Norte com quem estabelece contratos de patrocínio plurianuais. 

• Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 

A AMOA, enquanto escola oficial de ensino vocacional artístico, tem o apoio financeiro do 

município de Oliveira de Azeméis com quem estabelece protocolos de colaboração anuais. 

 

Protocolos educativos 

De forma a assegurar o bom funcionamento do regime articulado da música, a AMOA tem 

protocolos formalizados e assinados com os seguintes agrupamentos de escolas do concelho: 

• Agrupamento de Escolas de Loureiro e Pinheiro da Bemposta; 

• Agrupamento de Escolas de Fajões; 

• Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro; 

• Agrupamento de Escolas Soares Basto. 
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Protocolos e parcerias artísticas 

• Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 

A AMOA estabelece anualmente um protocolo de colaboração com o município de Oliveira de 

Azeméis que engloba participações artísticas e representações culturais em diversos eventos 

promovidos pela autarquia ao longo do ano.  

• Centro Lúdico de Oliveira de Azeméis 

Este protocolo implica a deslocação semanal de um professor dos quadros da AMOA às 

instalações do Centro Lúdico no sentido de dinamizar algumas das suas atividades. 

 

Instituições de Ensino Superior 

No âmbito das licenciaturas e mestrados em Ensino da Música, a AMOA celebrou com 

diversas instituições um acordo de cooperação. Os alunos destes cursos superiores podem 

assim realizar a sua prática de ensino supervisionada na nossa escola, garantindo desta 

forma o cumprimento da prática pedagógica que esses cursos implicam. A AMOA tem 

formalizados protocolos com as seguintes instituições: 

• Universidade Católica Portuguesa 

• Universidade de Aveiro 

• Instituto Politécnico de Castelo Branco 
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9. Disposições finais 

Avaliação 

Este Projeto Educativo da AMOA pretende ser um documento dinâmico e portanto sujeito 

continuamente a ajustes ou alterações, visando o acompanhamento das ações de 

modernização da escola. Este documento será avaliado no mínimo no final de cada ano letivo 

em sede de Conselho Pedagógico. 

Esta avaliação visa verificar os resultados obtidos, as metas alcançadas e os objetivos 

concretizados. Assim será possível implementar medidas corretivas de forma a superar 

eventuais problemas encontrados. Todo o processo de avaliação visa um contínuo 

aperfeiçoamento das práticas inerentes ao ensino artístico da música. 

 

Divulgação 

Após a sua aprovação, o Projeto educativo é divulgado das seguintes formas: 

• Em suporte físico na biblioteca da AMOA; 

• Em suporte digital no site www.amoa.pt 

 

Revisão 

O Projeto Educativo é válido por um período de 4 anos podendo, no entanto, ser revisto e 

ajustado anualmente no final de cada ano letivo. 
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10. Conclusão 

O Projecto Educativo pretende ser um documento de consulta e informação que deve estar 

ao dispor de toda a comunidade envolvente, tornando-se imprescindível o seu conhecimento.   

Este documento pretende espelhar a realidade educativa, cultural e artística da Academia de 

Música de Oliveira de Azeméis, bem como relevar a sua importância no meio social em que 

está inserida, não pretendendo ser apenas uma mera formulação de objetivos e intenções, 

mas essencialmente um documento orientador de toda a vida escolar. 
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