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Resumo 
 
 

Neste projeto descrevo o processo de criação/renovação e implementação de 
documentos pedagógicos no Conservatório de Música de Felgueiras, sendo 
posteriormente avaliada a sua eficácia. A criação e renovação desses 
documentos, surgiu da vontade de envolver mais a comunidade escolar 
(alunos, encarregados de educação e professores) no processo 
ensino/aprendizagem, e da necessidade de suprir lacunas na documentação, 
decorrentes das alterações à legislação dos últimos anos. 
 
A intervenção realizou-se em vários documentos do Dossier do Professor 
(/Disciplina), que foram reformulados; na criação de um Portefólio do aluno, e 
na organização do Dossier Técnico-Pedagógico, procurando maior eficiência 
da documentação, uniformização e identidade institucional. 
 
A implementação dos documentos decorreu no ano letivo 2011-2012 e, no final 
do ano lectivo 2012-2013 procedeu-se à análise distinguindo o que foi 
considerado positivo, e do que poderá ser melhorado, com recurso a 
observação direta, entrevistas e questionários efetuados a alunos, 
encarregados de educação e professores.  
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Abstract 
 

In this project I describe the process of creation/ renewal and implementation of 
pedagogical documents in Felgueiras Conservatory of Music, and subsequently 
evaluating its effectiveness. The creation and renewal of these documents,  
arose from the desire to involve more school community (students, parents and 
teachers) in teaching / learning process, and the need to fill gaps in the 
documentation, resulting from amendments to the legislation in recent years. 
 
The intervention took place in several documents in the Teacher’s (or 
Discipline) Dossier, which were reformulated; in the creation of a Student 
Portfolio, and in the organization of a Technical - Pedagogical Dossier, 
maximizing efficiency of documentation, standardization and institutional 
identity. 
 
The implementation of the documents was held in the school year of 2011-
2012, and at the end of the school year of 2012-2013, I proceeded to the 
analysis, distinguishing what was considered positive, and what could be 
improved, by using direct observation, interviews and questionnaires applied to 
students, student’s parents and teachers. 
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INTRODUÇÃO  

 
A Motivação para a escolha deste tema do projecto educativo, deve-se à experiência 

recente, de um trabalho aprofundado em grande parte dos documentos pedagógicos do 

Ensino Artístico Especializado de Música, no ano lectivo 2011/2012, como membro da 

Direção Pedagógica do Conservatório de Música de Felgueiras. 

Neste trabalho, realizo a descrição do processo de renovação dos documentos e analiso 

se terá sido vantajosa, como parte de um processo de reorganização documental e do 

seu arquivo. 

 
No final do Ano lectivo 2010/2011, o Director Pedagógico, professor Tiago Simães, 

propôs que o professor Duarte Cardoso e eu integrássemos a direcção pedagógica do 

Conservatório de Música de Felgueiras (doravante designado por CMF), ao que 

acedemos e nos propusemos cumprir objectivos que, para esse ano lectivo, insidiam 

sobretudo na renovação da imagem e dinamização do Conservatório.  

 

De modo a organizar o trabalho da Direcção Pedagógica, distribuirmos tarefas pelos 

três membros. Contudo, estas não foram executadas isoladamente, porque havia um 

trabalho colectivo constante, entre os três membros da Direção Pedagógica e com o 

Concelho Pedagógico, antes de apresentar um produto final, acabando todos por 

participar em cada acção. Não obstante, cada um de nós dedicava-se mais a alguns 

assuntos em particular. O professor Duarte Cardoso, tendo uma formação prévia em 

Arquitetura, e sendo muito interessado na área do Design, prontificou-se a dar um novo 

layout aos documentos, que considerávamos que necessitavam de uma melhor 

aparência. Trataria também da organização de horários, do Plano Anual de Atividades e 

do processo de avaliação. O professor Tiago Simães, tendo já uma grande experiência 

na Direção Pedagógica, focou a sua actividade sobretudo na comunicação com o 

exterior, tratando da organização de atividades, atendimento de entidades culturais, 

coordenação de informações, entre outros. A mim, coube a tarefa de propor as alterações 

aos conteúdos e reorganização dos documentos pedagógicos, porque apresentei uma 

proposta de reestruturação e uniformização, que foi aceite, sendo sempre, contudo, um 

trabalho conjunto da Direção, conselho pedagógico e docentes.  

 

A Direção pedagógica propôs-se intervir na documentação do CMF, como parte da 

intervenção na imagem do Conservatório, de modo a corresponder mais a um ideal 
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dinâmico, jovem e criativo. Essa renovação passaria pela Imagem corporativa, e pelo 

conteúdo e layout dos documentos, de modo a facilitar, melhorar e aumentar a 

participação de toda a comunidade escolar no processo de Formação dos alunos, com 

documentos mais acessíveis e uniformizados. A criação de uma nova Identidade 

Corporativa, trouxe o aspeto jovem, dinâmico e criativo que procurávamos, agora, “só” 

tínhamos de alterar o conteúdo dos documentos pedagógicos, de modo a dar seguimento 

à segunda parte do projeto. 

Na primeira reunião geral de professores, a direcção pedagógica propôs ao corpo 

docente a renovação dos documentos, apresentando a proposta para a estruturação, a 

nível estético e de conteúdos. O modelo/ estrutura seria o mesmo para todas as 

disciplinas, sendo cada professor responsável por elaborar o conteúdo da sua disciplina. 

 

Porquê reformular os documentos existentes? 

O CMF já tinha uma boa estrutura documental, com os documentos essenciais. No 

entanto, da consulta de documentos de outras escolas, eu acreditava que podíamos 

melhorar a nossa documentação, de modo a ser eficaz e ter uma identidade própria. 

Essa identidade pareceu-nos importante, porque cada escola tem um contexto 

específico, dentro do contexto geral do Ensino Artístico, e a história de cada instituição, o 

tempo de funcionamento, o número de alunos e o contexto socioeconómico são factores 

que quisemos ter em conta na elaboração da nova documentação.  

Partindo do princípio que, estudantes, cujos pais se envolvem com a música e que com 

eles participam nas diversas actividades musicais, desenvolvem “auto-conceitos” que 

lhes proporcionam sensações de conforto e de valorização da música, assim como, uma 

maior motivação para a participação em futuras actividades musicais, torna-se 

fundamental que o professor actue para além do limite da sua sala de aula, 

estabelecendo um relacionamento com o encarregado de educação, no sentido de 

compreender o aluno, como um ser humano que faz parte de um contexto que não deve 

ser ignorado.” (PEREIRA, MJT, 2011). Planeamento Escolar é o planeamento global da 

escola, envolvendo o processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o 

funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. "É um processo de racionalização, 

organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a 

problemática do contexto social" (LIBÂNEO, 2001).  

Para compreender o contexto, é necessário conhecer o CMF e o Conselho de Felgueiras. 
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O Conservatório De Música de Felgueiras é uma Escola de Ensino Artístico 

Especializado de Música, com Paralelismo Pedagógico com o Conservatório de Música 

do Porto. Tem Autorização Definitiva de Funcionamento da Direção Regional de Ensino 

do Norte, através do Despacho de 2006/12/19, como parte da Associação Conservatório 

de Música de Felgueiras, pessoa colectiva de direito privado, sem fins lucrativos. 

O CMF tem realizado e participado, a convite de outras entidades, em actividades 

musicais diversas, nomeadamente: concertos escolares, concertos pedagógicos, 

audições, espectáculos multidisciplinares, Workshops e masterclasses, nas suas 

instalações e noutros pontos culturais do concelho e de concelhos vizinhos, como a Casa 

das Artes, Casa das Torres, Mosteiro de Pombeiro (Rota do Românico), Biblioteca 

Municipal, escolas do ensino regular, entre outros. Para além dos cursos do ensino 

Oficial, ministra também cursos livres, sendo contudo uma oferta com menor procura. O 

número de alunos tem crescido todos os anos, contando com 100 alunos inscritos no 

ensino oficial, no início do ano lectivo 2011/2012, sendo 15 alunos de Iniciação, 72 de 

regime articulado e 13 de regime supletivo. O Curso Livre foi frequentado por 7 alunos. 

Contudo, o número de alunos não é considerado satisfatório, dado que o CMF está numa 

zona em que a população é muito jovem. São muitos os factores que contribuem para a 

baixa adesão da população, segundo dados recolhidos recentemente sobre o grau de 

satisfação dos utilizadores da instituição, como a distância e pouca rede de transportes 

de algumas freguesias para o centro, o custo dos instrumentos musicais, que alguns pais 

dizem não poder pagar, o receio de sobrecarga no horário dos alunos, instalações a 

necessitar de remodelação, a limitação do contrato de patrocínio (que não nos permite 

dar acesso ao curso secundário de música a todos os alunos que o procuram). No final 

do ano lectivo 2012/2013, 12 alunos acabaram com sucesso o curso básico de música, 

dos quais cinco quiseram prosseguir os seus estudos no curso secundário de música em 

regime articulado, mas o CMF não pôde admitir nenhum nesse regime, devido à limitação 

do contrato de patrocínio, tendo os alunos de procurar essa formação nos concelhos 

vizinhos.  

Mais recentemente ainda, em Julho de 2013, foram alteradas as regras de candidatura 

ao patrocínio do POPH (Programa Operacional para o Potencial Humano), enunciadas no 

tão falado Anexo III - Orientações relativas à candidatura à Tipologia 1.6. “Ensino Artístico 

Especializado” do Eixo 1 – Qualificação Inicial de Jovens. Uma turma completa do ensino 

básico, do 5º ano, com 22 alunos, não pôde ser candidatada ao regime articulado, numa 
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altura em que as turmas estavam definidas e pais, alunos e professores contavam com 

esse acesso. Pelas novas regras, a escola deverá ter o mesmo número de alunos 

patrocinados, que teve no ano anterior. Estando agora o concelho a mostrar um interesse 

exponencial pelo Ensino Artístico, com estas novas regras, o CMF não poderá ter mais 

de 80 alunos patrocinados, em regime articulado, colocando a população do concelho 

numa situação de desvantagem no que toca à igualdade nas oportunidades de acesso à 

formação, porque a limitação não é em número igual para todas as escolas, por exemplo: 

400 alunos/ escola.  

O Concelho de Felgueiras Situa-se na parte superior do Vale do Sousa, zona Nordeste 

do Distrito do Porto, na transição entre o Litoral e o Interior, no limite de 2 distritos (Porto 

e Braga). Segundo dados da Câmara Municipal, tem uma população com cerca de 59 mil 

habitantes, distribuídos por 32 freguesias. O concelho mantém fortes laços de 

interdependência com os concelhos de Lousada, Guimarães e Amarante, e uma 

dependência face à área do grande Porto (da qual dista cerca de 50 km), relativamente 

ao sector terciário e a outros serviços. É responsável por 50% da exportação nacional de 

calçado, pela produção de cerca de 30% dos melhores vinhos verdes da região, e tem 

uma grande tradição em bordados, empregando cerca de 60% das bordadeiras 

nacionais. Tem um património monumental rico, como comprovam o Mosteiro de 

Pombeiro, as Igrejas de Airães, Sousa, Unhão e de S. Mamede, integrados na Rota do 

Românico do Vale do Sousa. Em termos etários, quase um terço da população tem 

menos de 19 anos. A população em idade normalmente afecta ao mercado de trabalho 

(20-64 anos) representa um peso de quase 60 %. É um dos concelhos com a população 

mais jovem do país e da Europa, que tem apostado na valorização dos seus recursos 

humanos, no campus politécnico, no desenvolvimento da economia e das suas infra-

estruturas.  

A taxa de abandono e insucesso escolar, que era das mais elevadas do país, tem vindo a 

diminuir. No estudo publicado em 2013, Atlas da Educação, David Justino refere o 

progresso das regiões do Vale do Ave, do Vale do Sousa e do Baixo Douro, que eram 

conhecidas há 20 anos, por terem elevadas taxas de abandono escolar, muito 

relacionadas com a inserção precoce no mercado de trabalho, com o trabalho infantil. 

Ainda o mesmo autor, conclui que "os concelhos que, geralmente, têm taxas de 

escolarização mais elevadas são aqueles que evoluíram mais, em especial as zonas da 

periferia das grandes cidades, nomeadamente Lisboa e Porto” (JUSTINO, 2013). 
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Estes dados são importantes, porque um dos objectivos da Direção Pedagógica era 

envolver mais os alunos, encarregados de educação, o município, entidades culturais e a 

população em geral no processo de formação dos alunos do Conservatório de Música do 

Concelho. Só conhecendo a comunidade poderíamos ir ao encontro das suas 

expectativas, ou criá-las. 

Algumas expectativas, como estabelecimento de ensino, podem ser facilmente 

enunciadas, citando os estatutos da associação: “a Associação Conservatório de Música 

de Felgueiras tem como objectivos principais desenvolver nos jovens do concelho de 

Felgueiras o gosto pela música e a motivação para a aprendizagem da mesma, promover 

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

professores de música e instrumentistas, contribuir para o desenvolvimento da vida 

artístico-cultural do concelho de Felgueiras, através da realização de concertos, e 

actividades musicais circum-escolares, com base na formação artística dos professores e 

dos alunos de nível mais elevado.” – (in: Estatutos da Associação Conservatório de 

Música de Felgueiras).  

 

 

O Projeto 
 
Com a finalidade de fundamentar a pertinência do processo de renovação da 

documentação no CMF, em 2011 e 2012, no primeiro capítulo abordo a importância dos 

documentos numa instituição, referindo a consulta de documentação de outras escolas 

do ensino especializado de música e dos programas nacionais do ensino regular, 

homologados pelo Ministério da Educação, que foram a base de conhecimento para a 

alteração dos documentos.  

 

No capítulo II, descrevo as observações que pude realizar, relativamente à transmissão 

de informação e às suas implicações no processo ensino-aprendizagem, assim como, os 

problemas ou lacunas, que a documentação existente estava a revelar. A conjuntura 

criada pelas alterações da legislação e a vontade de modificar parte da documentação, 

reuniu as condições para nos questionarmos sobre a hipótese de uma restruturação, 

baseada na criação e renovação geral de documentos.  
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A realização da Intervenção é descrita no terceiro capítulo, em que se refere o processo 

de alteração e implementação da documentação e são enunciados os documentos 

criados, ou reformulados. 

 

Para aferir as possíveis vantagens e inconvenientes desta reestruturação documental, no 

processo ensino-aprendizagem e na veiculação de informação sobre o CMF, na 

comunidade escolar e no concelho, foi realizada uma recolha de dados, identificada no 

capítulo IV, ao que se segue a análise dos resultados, no capítulo seguinte. 

 

As conclusões do trabalho são apresentadas no capítulo VI, em que é também realizada 

uma síntese dos assuntos tratados, discussão dos objectivos atingidos e uma reflexão 

sobre as possíveis implicações desta investigação em trabalhos futuros.
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I - FUNDAMENTAÇÃO 

Para enquadrar este trabalho, é pertinente questionarmo-nos sobre a importância dos 
Documentos Pedagógicos e o seu arquivo, numa escola.  
Na sua concepção mais básica, um documento é a “unidade constituída pela informação 

e respectivo suporte”. (in: Dicionário Prático Comercial e Administrativo, Madalena 

Domingues dos Santos). 

O conjunto desses documentos é o arquivo, cuja definição mais comum é: “Um Conjunto 

orgânico de documentos, independentemente da sua data, forma e suporte material, 

produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular ou coletiva, ou por um 

organismo público ou privado, no exercício da sua atividade e conservados a título de 

prova ou informação” (ALVES, 1993. P.7). 

Há um conjunto de documentos, decorrentes da acção educativa, que devem existir para 

utilização diária ou consulta posterior. Esta informação deve ser arquivada de forma 

prática, o menos burocrática possível, e de preferência com pouco consumo de papel, 

evitando perdas de tempo e custos supérfluos. A informação contida nesse arquivo é 

uma mais-valia múltipla, aos diferentes níveis: pedagógico, administrativo, fiscal, 

informativo, legal ou probatório. Neste sentido, “Arquivo define-se como o conjunto das 

informações, qualquer que seja a sua data, natureza ou suporte, organicamente reunidas 

por uma pessoa física ou moral, pública ou privada, para as necessidades da sua 

existência e o exercício das suas funções, conservadas antes de mais pelo seu valor 

primário, isto é, administrativo, legal, financeiro ou probatório e, posteriormente 

conservadas pelo seu valor secundário, isto é, de testemunho ou, mais simplesmente, de 

informação geral” (ROUSSEAU, 1991. p. 2). 

 

O funcionamento de uma escola implica sempre a complementaridade de duas 

componentes: a Pedagógica e a Administrativa. Embora cada uma tenha a sua função, 

têm ambas o mesmo objectivo, uma escola eficiente. A rentabilização dos recursos, tanto 

pedagógicos como materiais é muito importante, e a informação sobre essa gestão deve 

ser bem documentada. De modo a exercer essa rentabilização de recursos, há uma 

permanente troca de informação entre as partes pedagógica e administrativa. Por 

exemplo, grande parte dos documentos pedagógicos contém informação probatória, que 

tem de ser, por isso, consultada também a nível administrativo. “As escolas tratam de 

dois mundos de complexidade que jamais deverão se misturar, porém, é fundamental a 

correlação entre eles, o administrativo e o pedagógico. Essa gestão é crucial no 
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desenvolvimento direto da instituição, pois viabilizar o fluxo de documentos implica na 

eficiência e economia de prováveis efeitos futuros, tanto de agilidade de informação, 

quanto de redução de multas e problemas por falta ou perda de documentos” 

(BARBOSA, 2010). 

Os documentos podem ainda ter uma função mais abrangente, se não se pensar apenas 

na organização interna da instituição, mas se for considerada a participação das escolas 

de ensino artístico especializado da música, no universo cultural, ao longo da história. 

[“Os documentos escolares têm também valor histórico – cultural. Os juristas dizem que 

documentos são meios de prova e mesmo a lei amplia o conceito de documento: O 

Código Civil de Portugal, por exemplo, define documento como “qualquer objecto 

elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou 

facto”(art. 362º). Com isso, não é mais apenas “o objecto em que se contém algo escrito”. 

Mas, os historiadores dirão que documentos são fontes (não as exclusivas) da história, 

manifestação ou representação da memória. E aí há um mundo a explorar: Finalidades 

científicas, didáticas, culturais, artísticas, políticas, biográficas, etc. Diante dos arquivos 

escolares a imaginação e o trabalho científico irão explorar inúmeras possibilidades: 

Construirão biografias escolares; elaborarão sucessivos conceitos de cultura ou de 

educação sistemática; esclarecerão a didática viva; discutirão formas de ensino 

dominantes em cada época; dirão como a escola estava inserida na comunidade, etc.”] 

(MEDEIROS, 2003, p.6). 

Da experiência noutras escolas, como docente, e após a consulta de documentação do 

Ministério da Educação, nomeadamente os Programas nacionais e Metas Curriculares, 

assim como de outras escolas de ensino artístico especializado da música, como os 

Conservatórios de Música do Porto, Calouste Gulbenkian de Braga e de Aveiro, e ainda 

dos sites de escolas profissionais e outros conservatórios e academias, pude constatar 

que a boa organização documental e a sua fácil consulta eram atractivos e 

aparentemente ajudavam a compreender o processo de ensino/ aprendizagem e 

provavelmente, podiam contribuir para a obtenção de melhores resultados escolares. 

Sendo o CMF uma escola privada, mas com ensino oficial superentendido pelo ministério 

da educação e ciência, e patrocinado por este e pelo POPH, há implícito um princípio de 

dever de gestão documental e permissão do seu acesso. “É dever do Estado (…), a 

gestão documental e proteção especial de documentos de arquivos. Esse dever estende-

se a arquivos particulares que desempenham funções delegadas pelo poder público. Os 
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arquivos são considerados, por esse princípio, instrumento de apoio à administração, à 

cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação” 

(MEDEIROS, 2003, p.8). 

O reconhecimento pela importância do arquivo escolar, por parte dos ministérios da 

educação e da cultura, está patente na legislação que regulamenta a conservação de 

documentos em estabelecimentos de ensino. “É conhecida a importância e a dimensão 

do património arquivístico das escolas e a necessidade de encontrar estratégias 

regulares e permanentes de conservação e divulgação desse património. A ausência de 

uma perspectiva de gestão documental aplicada aos seus arquivos e o carácter 

transversal de sistemas arquivísticos fechados sobre si próprios conduzem à perda de 

parte da memória da educação, com as consequências que daí advêm para a 

investigação e a própria história do País. “, (in Diário da República, Portaria nº1310/2005, 

de 21 de Dezembro). 
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II - ANÁLISE DA SITUAÇÃO DOCUMENTAL 

 
Durante 3 anos de experiência, como professora de flauta do CMF, fui observando a 

relação entre as três principais partes do processo de ensino: Alunos, Professores e 

Encarregados de Educação. Descrevo, seguidamente, algumas observações relativas à 

veiculação de informação.  

DOCUMENTOS EXISTENTES 

No que concerne aos documentos existentes, quando era necessário escrever alguma 

informação, para os encarregados de educação, como avisos de ensaio, audição ou 

reposição de aula, não havia um espaço próprio. Acabava por escrever a informação nas 

partituras, ou em algum caderno que o aluno tivesse, ficando muitas vezes dispersa. 

Quando havia uma justificação de falta do aluno, este tinha de ir aos serviços 

administrativos pedir o impresso próprio, levar para o encarregado de educação 

preencher, levar de novo para o Conservatório para os professores verem. O impresso 

ficava depois com um dos professores, em algum espaço que estes decidissem, ou ia 

para os serviços administrativos.  

Na altura das provas, ou no final dos períodos, alguns alunos perguntavam- me qual era 

a cotação das provas na avaliação trimestral, quais eram os outros parâmetros e 

comparavam a minha opção de cotações e parâmetros, com as de anteriores colegas, ou 

de professores de outras classes. A comparação era estabelecida principalmente com os 

parâmetros dos professores dos irmãos e dos melhores amigos, e constatei que havia 

uma alteração frequente dos critérios de avaliação, sempre que havia substituição de um 

professor, assim como critérios diferentes, entre colegas.  

Os Encarregados de Educação apresentavam, por vezes, dúvidas sobre o que é o ensino 

artístico especializado da música, nomeadamente o que se ensina e como são avaliados 

os alunos (critérios de avaliação). 

 Na figura 1, apresenta-se o exemplo de critérios de avaliação de algumas disciplinas, no 

início do ano lectivo 2010/2011. Podem ver-se estruturas, parâmetros e cotações 

diferentes. 
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Figura1: exemplos de Critérios de avaliação 

 

A curiosidade dos alunos levou-me a ver que estão atentos e gostam de estar informados 

acerca da avaliação. Essa informação estava disponível no Dossier de Disciplina (na sala 

dos professores), e podia ser consultada, se requisitada pelo aluno ou encarregado de 

educação. Em relação à disciplina de flauta, decidi afixar num placard da sala de aula, o 

Programa de disciplina, assim como as Matrizes de provas e Critérios de avaliação 

trimestral, em Janeiro do ano lectivo 2009/2010. Verifiquei que os meus alunos 

consultavam frequentemente a informação, e gostavam de a ter facilmente disponível. 

Alguns alunos perdiam frequentemente partituras, ou esqueciam-se delas em casa. 

Perguntava porquê, e na maior parte das vezes, a razão era uma organização dispersa 

do material pedagógico, que não era sempre guardado no mesmo espaço, ou mantido 

junto. O mesmo acontecia com as fichas informativas de avaliação trimestral. 

Como júri, nas Provas de avaliação trimestral, vi que havia diferentes matrizes de prova, 

para cada instrumento, com diferentes exigências de repertório e critérios de avaliação. 

As mesmas diferenças eram também visíveis nas reuniões de avaliação. 
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Figura 2: Exemplos de Modelos de Matrizes de Prova de diferentes disciplinas 

Na figura 2, mostram-se exemplos de Matrizes de Prova de Avaliação Trimestral, de 

algumas disciplinas, no início do ano lectivo 2010/2011. Podem ver-se estruturas, 

parâmetros e cotações diferentes. No caso de flauta e fagote, vê-se que as cotações são 

as mesmas, mas em escalas diferentes, de 0 a 20, e de 0 a 200, e a estrutura do 

documento é diferente. No entanto, os conteúdos e exigência são semelhantes. 

 
Legislação 

Quando iniciei o trabalho no cargo de Direcção Pedagógica, tive a oportunidade de ter 

outra perspectiva, mais ampla, da organização da informação. Agora, não via os 

documentos apenas como veículos de informação interna, mas também com um cariz 

probatório, e como parte de um todo maior, a rede de escolas de ensino artístico 

especializado de música.  
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De 2009 para cá, tem havido sucessivas alterações à legislação, relativas a este ensino. 

De realçar, por exemplo: 

• Portaria n.º 691/2009. D.R. n.º 121, Série I de 2009-06-25, que cria os Cursos 

Básicos de Dança, de Música e de Canto Gregoriano e aprova os respectivos planos 

de estudo 

• Despacho n.º 15897/2009, DR n.º 133, Série II, de 2009-07-13, que define o regime 

de acesso ao apoio financeiro a conceder pelo Ministério da Educação e Ciência 

(Contratos de Patrocínio) no âmbito do ensino artístico especializado da Música, da 

rede do ensino particular e cooperativo. (Altera e republica o Despacho n.º 

17932/2008, de 3 de julho, complementado pelos Despachos n.os 23057/2009, de 

20de outubro, e 12522/2010, de 03 de agosto).  

• Despacho n.º 23057/2009, DR n.º 203, Série II, de 2009-10-20, que determina a 

obrigatoriedade de divulgação do regime e regras estabelecidas nos Contratos de 

Patrocínio. 

• Despacho nº 12522/ 2010, DR n º 149, Série II, de 2010-08-03, que determina o 

procedimento para acesso ao apoio financeiro à frequência dos cursos de iniciação e 

dos cursos básico e secundário em regime articulado, integrado e supletivo, no 

domínio do ensino artístico especializado da música  

• Despacho n.º 3999/2011, DR n.º 43, Série II, de 2011-03-02, que define o regime de 

acesso aos apoios concedidos pelo Programa Operacional Potencial Humano 

(POPH) no âmbito da Tipologia de Intervenção n.º 1.6 «Ensino artístico 

especializado». (Alterado pelos Despachos n.os 5140/2012, de 13 de Abril, e 

10739/2012, de 8 de agosto).  

• Despacho nº 16910/2011, DR n.º 240, Série II, de 2011-12-16, que fixa o valor 

máximo do indicador de custo por hora e por formando, na modalidade de formação 

«Cursos de ensino artístico especializado».  

• Decreto-Lei n.º 139/2012, DR n.º 129, Série I, de 2012-07-05, que estabelece os 

princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da avaliação dos 

conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos 

básico e secundário.  

• Portaria n.º 225/2012, DR n.º 146, Série I, de 2012-07-30, que cria os cursos básicos 

de Dança, de Música e de Canto Gregoriano, dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, 

aprova os respetivos planos de estudo, ministrados em estabelecimentos de ensino 

público e privado, e estabelece o regime de organização, funcionamento, avaliação e 
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certificação dos referidos cursos, bem como o regime de organização das iniciações 

em Dança e em Música do 1.º Ciclo do Ensino Básico. (Declaração de Retificação n.º 

55/2012, de 28 de Setembro).  

• Portaria n.º 243 - B/2012, D.R. n.º 156, Série I, de 2012-08-13, que Cria os cursos 

secundário de Dança, de Música e de Canto Gregoriano, aprova os respetivos planos 

de estudo, ministrados em estabelecimentos de ensino público e privado, e 

estabelece o regime de organização e funcionamento, avaliação e certificação dos 

referidos cursos. (Declaração de Retificação n.º 58/2012, de 12 de Outubro e alterada 

pela Portaria n.º 419-B/2012, de 20 de Dezembro). 

  

A perspectiva era agora a de conciliar as exigências legislativas, com uma organização 

eficiente. Toda a estabilidade que se deseje ter, a nível de ensino e de documentação, 

deve ter em conta também, as alterações à legislação. Começava a delinear-se a 

necessidade de renovar e reorganizar a documentação. 

Havia a urgência de ter um Dossier Técnico-Pedagógico, como pedia o POPH, 

patrocinador dos Cursos Básicos, em Regime Articulado. Este exigia, entre outros: 

“Programa de formação; que inclua informação sobre objectivos gerais e específicos, 

destinatários, modalidade e forma de organização da formação, metodologias de 

formação, critérios e metodologias de avaliação, conteúdos programáticos, (…), 

Cronograma, ” in: Diário da República, 1.ª série — N.º 173 — 6 de Setembro de 2010. 

Todos os documentos deviam ter a informação dos patrocinadores (Ministério da 

Educação, governo de Portugal, POPH), que obedecia a regras específicas. Os 

documentos existentes tinham organização, aspeto e conteúdos diferentes, não 

obedecendo a nenhum modelo em particular. Observamos ainda que a documentação 

pedagógica estava muito dispersa, o que iria dificultar a criação do Dossier Técnico- 

Pedagógico. 

32 
 



Problemas encontrados na documentação: 

Os documentos existentes não tinham uma Identidade Institucional, nem a nível de 

aspeto e estrutura, nem de conteúdo. Cada professor organizava o conteúdo do 

Programa de disciplina como entendia melhor, assim como das matrizes de prova e os 

critérios de avaliação; embora já houvesse uma convergência dos critérios, no grupo de 

sopros.  

No CMF, a diferença é considerada saudável, e não se pretende que os professores 

tenham todos os mesmos métodos de trabalho, porque da diversidade de perspectivas 

nascem diferentes possibilidades de evolução, sempre bem-vinda. Apurou-se que já 

havia bastantes semelhanças em vários pontos, como os critérios ou as matrizes, mas 

que poderiam ser mais homogéneos, para facilitar os processos de organização de 

documentos e de avaliação, sem retirar a liberdade de identidade, no método de ensino 

de cada docente. 

Tendo o CMF paralelismo pedagógico com o Conservatório de Música do Porto, os 

Programas de disciplina são os dessa instituição. Contudo, havendo programas que já 

não eram revistos há muitos anos, e alguns tinham, por exemplo, a distribuição de 

programa em 6 anos, mais ensino superior, outros apenas têm como programa as 

matrizes de prova. Com o intuito de ter programas mais homogéneos, que 

discriminassem as competências a adquirir, como e quando, de modo a ser mais fácil 

consultar a informação, e tornar mais claro o processo de ensino/aprendizagem/ 

avaliação, era premente criar uma sub-organização, interna, dos programas. 

Os dossiers de disciplina também não eram homogéneos. Sempre que um encarregado 

de Educação necessitava de consultar os critérios de avaliação, devia ir ao dossier de 

disciplina, e no caso de ter mais do que um educando, devia consultar ambos os critérios, 

porque podiam ser diferentes, e entender a estrutura e organização de cada programa de 

disciplina, o que era complexo e provocava a alguma perplexidade e levantava questões 

de desigualdade de critérios, que podia gerar discrepâncias na avaliação. 

A variação de critérios e organização, não transmitia uma imagem estável e institucional, 

embora houvesse uma grande consideração dos docentes pelos critérios e pela 

avaliação. Na realidade havia alterações frequentes, sempre que um professor novo 

entrava, ou mesmo de ano para ano, cada docente podia alterar os critérios. O que não é 
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necessariamente negativo, porque revela que há reflexão sobre os aspectos a melhorar, 

mas criava desigualdades difíceis de justificar, institucionalmente. Estas variações não 

davam uma imagem de Ensino único, da música, com especificidades próprias de cada 

instrumento, que queríamos transmitir. 

  

  
 

Figura 3: Exemplos de diferentes modelos de Programas, existentes nos dossiers de 

disciplina. 

 

A falta de Documentos com uma identidade Institucional, complicava a constituição de 

um Dossier Pedagógico e criava uma grande complexidade na avaliação, devido à 

divergência de critérios de avaliação, que podiam ser simplificados e homogéneos. 

De modo a cumprir as regras de publicitação dos patrocinadores, devíamos inserir 

rodapés, com essa referência, em todos os documentos.  

O logótipo do Conservatório não era atractivo, a nosso ver, e gostaríamos que tivesse um 

aspeto mais jovem, como parte de uma identidade corporativa mais definida. 
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O Desafio: 
 

Perante esta conjuntura, aumentava cada vez mais a minha vontade de intervir 

alargadamente na Documentação Pedagógica. Se numa fase inicial, queria alterar alguns 

documentos, ao reunir mais informação, afigurava-se a oportunidade de realizar uma 

reestruturação mais ampla. Eram várias as questões que me ocorriam: 

 

• Seria melhor ter uma nova Documentação com identidade e unidade institucional? 

• Podemos criar uma documentação mais eficiente, que nos ajude a veicular melhor 

a informação do processo Ensino- Aprendizagem? 

• Ao restruturar a Documentação Pedagógica, podemos ajudar a construir uma 

unidade de ensino e uma identidade institucional? 

• Perante a conjugação de todos estes factores, a restruturação da Documentação 

Pedagógica, com nova estrutura, aspecto e conteúdos homogéneos, ajudaria a 

resolver as lacunas existentes na documentação anterior? 

 

Apresentei a proposta de Intervenção nos documentos, que iria envolver, inicialmente, o 

conselho pedagógico e os docentes, e mais tarde, os serviços administrativos, os alunos 

e respectivos encarregados de educação. O desafio foi aceite. Começou então a traçar-

se o esboço dos novos documentos. 
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III - REALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO  

 

Alteração e Implementação da Documentação 
 
No início do ano lectivo 2011/2012, o professor Duarte propôs a alteração da Identidade 

Corporativa, com novo logótipo e normas directivas para documentação. Na figura 4, 

apresentam-se os logótipos do CMF, o anterior e o actual. 

 

  

Figura 4: logótipo anterior (à esquerda), e logótipo actual (à direita). 

 

Em simultâneo com esse processo, estudava- se o âmbito das alterações ao conteúdo 

dos documentos: em quais e em quê.  

Após consulta da legislação, e depois de apurados os items que convinha alterar em 

cada documento, propus a intervenção em três partes da Documentação: A criação do 

Portefólio do Aluno, a renovação do Dossier de Disciplina e a reorganização do Dossier 

Pedagógico. 

 No Portefólio do aluno, depois de criada a Caderneta, com espaço para calendário 

escolar, identificação do aluno, comunicação entre o CMF e os Encarregados de 

educação, procedeu-se à escolha do suporte e da estrutura para o Portefólio, que seria 

um portefólio de micas A4, à escolha do aluno, com separadores, para documentos, e 

material pedagógico das 3 disciplinas (ou mais). Entendeu-se também, que poderia ser 

adicionado um conjunto de documentos, como a planificação anual por trimestres, 

matrizes de prova, fichas de avaliação trimestral, planos de recuperação, diplomas de 

mérito, e outros, que também estavam a ser preparados na altura. 

No Dossier de Disciplina (dossier do professor), iriamos renovar todos os documentos: os 

Critérios de avaliação (que seriam homogéneos, para todos os instrumentos), Programas 

anuais (que passariam ter uma planificação por trimestres, e lista anexa de suportes 
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pedagógicos propostos), e as Matrizes e folhas de Provas (que seriam elaboradas pelos 

grupos, e o mais semelhantes possível, ao nível de exigência).  

O Dossier Pedagógico, iria também ser reorganizado, pois o existente estava 

compartimentado em várias partes (em suporte papel), entre os serviços administrativos 

e a direcção pedagógica, havendo alguns dossiers duplicados e necessitava de 

alterações, devido às exigências do POPH. O dossier deveria conter os documentos 

existentes no Dossier de Disciplina, o plano anual de actividades, livros de ponto, 

avaliação dos alunos, avaliação dos professores, publicidade (concertos, audições, 

masterclasses, workshops, acções de formação), assim como relatórios e atas 

decorrentes da acção educativa. Para concentrar toda esta informação, propôs-se a 

criação de uma Dropbox (caixa de arquivo digital), com todos os documentos que fosse 

possível. 

Na primeira reunião geral de professores, em Setembro de 2011, apresentamos a 

proposta de novos documentos (da estrutura, do conteúdo e do aspeto, com novo 

logótipo e rodapé de patrocinadores). Pedimos aos docentes que elaborassem as 

planificações anuais por trimestres e a lista de suportes pedagógicos propostos, de modo 

a que cada professor pudesse definir o programa, como entendia mais adequado para os 

seus alunos. Após a discussão da proposta, chegou-se à conclusão de que iria ser muito 

trabalho, mas foi aceite. 

 Passou- se ao processo de reformulação dos Documentos, partindo-se do geral para o 

específico. Primeiro realizou-se o trabalho em grupo (com todos os professores): 

Definiram-se os critérios de avaliação, iguais para todos os cursos de instrumento, por 

disciplina. Depois, cada grupo reuniu e definiram-se as matrizes de prova, por 

departamento. Com base nos programas de disciplina do Conservatório de música do 

Porto (CMP), com o qual temos paralelismo pedagógico, os professores elaboram o seu 

programa (sendo sempre contudo, uma sub organização dos programas do CMP). 

 Houve alguma dificuldade na elaboração dos programas, porque os docentes não tinham 

muitas referências a programas com esta estrutura, e confundiam, por vezes, 

competências com conteúdos, e conteúdos das matrizes de prova, com conteúdos do 

programa, sobretudo os professores não - profissionalizados. Em retrospectiva, o 

processo de alteração dos documentos foi possivelmente um pouco abrupto, e poderia 

ter sido mais faseado, mas havia urgência de organizar o dossier técnico-pedagógico, e 

não fazia sentido dissociar alguns documentos.  
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O processo foi acompanhado pela Direção Pedagógica, e no final, procedeu-se à 

Implementação dos novos Documentos, que ficaram em aberto, podendo ser alterados, 

sempre que se considere benéfico, se detectem erros ou lacunas. 

 

 

DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Portefólio do Aluno 

A sua criação: 

A não – existência de uma Caderneta do Aluno, própria do CMF, levava à utilização da 

caderneta do ensino regular, ou de papéis dispersos, para a troca de informação escrita, 

como avisos ou justificações de falta, entre os professores e os encarregados de 

educação. Como, frequentemente, os alunos não se faziam acompanhar das cadernetas 

e não havia nestas espaços específicos para informação, como ensaios e concertos, criei 

um modelo de caderneta do CMF, onde pudesse incluir-se espaços específicos de 

comunicação. 

Após a escolha dos items a inserir na caderneta, estudamos as diferentes hipóteses de 

suporte, e concluímos que é fácil os alunos se esquecerem da caderneta em casa, pelo 

que se fosse incluída num portefólio de micas, onde o aluno inserisse também as 

partituras, havia menor probabilidade de perda ou dispersão de informação. 

 

Ao criarmos o Portefólio do aluno, pretendia-se que houvesse um espaço único, onde se 

pudesse congregar toda a informação importante sobre a formação do aluno, nesse ano 

lectivo. Seria um espaço que teria a caderneta do aluno, documentos pedagógicos e 

material pedagógico das disciplinas frequentadas pelo aluno. Ao conter toda esta 

informação, promoveria- se um espaço prático, em que seria fácil a troca de informação 

entre professores, encarregados de educação e alunos. Se um professor necessitasse de 

escrever informação para o encarregado de educação (ou vice-versa), poderia 

simplesmente escrevê-la na caderneta do aluno, assim como consultar o material 

pedagógico de outras disciplinas, para saber o grau de evolução do aluno de forma 

transversal. O aluno poderia ter todo o material junto, e evitar assim a perda de partituras, 

da caderneta ou outros documentos. 

 

Na figura 5, podemos ver o modelo da Caderneta, que inserimos no portefólio do aluno. 
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Figura 5: Caderneta do Aluno. 
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O seu formato 

Este é um portefólio onde o aluno recolhe todo o material pedagógico trabalhado durante 

o ano lectivo, e guarda a caderneta do aluno. Inclui todos os documentos relacionados 

com o processo de ensino/ aprendizagem, respeitantes ao aluno.  

O Portefólio está organizado em duas partes:  

Na primeira, há uma caderneta de aluno, que é um conjunto de espaços, que 

estabelecem um paralelismo com o ensino regular, mas em folhas A4, em vez de se 

apresentar sob a forma de caderneta tradicional. Tem informação do nome do aluno, 

calendário escolar, e espaços para escrever informações, como nome dos docentes, 

datas de provas, audições, concertos, ensaios e outras actividades, bem como espaço 

próprio para a troca de informação entre os professores e os encarregados de educação.  

 

 

Plano Anual de Atividades 
 

O Plano anual de actividades anterior tinha uma estrutura definida por assuntos, de modo 

a que fosse fácil verificar a data ou prazo de realização de diferentes actividades, como 

reuniões, audições, inscrição para exames, concertos, etc.  

 

 
 

Figura 6: Modelo do Plano Anual de actividades dos anos lectivos anteriores a 2011/2012  
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A primeira página (à esquerda), continha a informação do calendário escolar, 

interrupções letivas e datas de reuniões. Na segunda página (ao centro), a informação 

sobre actividades como audições, concertos e workshops, e na terceira página (à direita), 

prazos e datas relativos a provas e exames. 

 

O actual Plano Anual de atividades (P.A.) tem também a estrutura de 3 páginas, estando 

em cada uma delas os meses do ano (excepto Agosto), correspondentes a cada período 

escolar (incluindo o mês de Julho, em que há exames, recitais e outros eventos). As 

actividades como audições, concertos, semanas de provas, workshops, etc., são 

inseridas no P.A., na data a realizar, com a informação da hora e local.  

A opção por este formato deveu-se à possibilidade de os alunos e os professores o 

poderem usar como agenda, onde é possível acrescentar outros eventos, e ter uma 

percepção rápida, visual e temporal das acções a acontecer durante o ano, assim como 

das alturas com mais actividades. 

 

 
 

Figura 7: Excerto do 1º Período do Plano Anual de Atividades, do ano lectivo 2011/2012, 

onde podemos ver a estrutura e organização da informação do Plano. 
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Figura 8: Estrutura do Plano Anual de Atividades do ano lectivo 2011/2012.  

Na primeira página (à esquerda), temos os meses correspondentes ao primeiro período 

escolar: Setembro, Outubro e Novembro. Na segunda, (ao centro), temos os meses 

correspondentes ao segundo período: Janeiro, Fevereiro e Março. Na terceira (à direita), 

temos os meses correspondentes ao terceiro período escolar: Abril, Maio e Junho, e o 

mês de Julho. 

 

Dossier de Disciplina 

No Dossier de Disciplina (também nomeado, por vezes, Dossier do Professor), devem 

constar os documentos e informações mais relevantes para a leccionação, como o 

Programa da disciplina, com definição das competências por nível, os Critérios de 

Avaliação e Matrizes de Provas.  

No início do ano lectivo, propusemos aos docentes a reorganização dos dossiers de 

disciplina, de modo a haver uma unidade pedagógica, reformulando os programas, 

definindo matrizes de prova e critérios de avaliação homogéneos para todas as 

disciplinas. 

A intervenção nestes dossiers teve também um carácter homogeneizador do aspeto e 

conteúdo, para que houvesse a mesma estrutura, organização e conteúdo em todos os 

dossiers de disciplina, visto que não havia um modelo único e a consulta dos programas, 

matrizes ou outros documentos de várias disciplinas tornava-se confusa, por exemplo 

para encarregados de educação de filhos que estudavam instrumentos diferentes.  
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Critérios de Avaliação 

Nos anos lectivos anteriores, os docentes decidiam individualmente os critérios de 

avaliação, e publicavam-nos no início do ano, tendo a liberdade de valorizar o que 

consideravam mais importante. No ano lectivo 2011-2012, por uma questão de 

uniformização dos critérios para toda a escola, propôs-se que houvesse um consenso e 

os alunos fossem avaliados todos pelos mesmos critérios e com as mesmas cotações. As 

percentagens obtidas foram o resultado mais consensual da discussão das propostas dos 

docentes em reuniões de grupo e conselho pedagógico. 

Com a entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho, os critérios foram 

alterados para o 6º e 9º ano, de modo a incluir também a avaliação das provas globais, e 

a disciplina de oferta complementar. 

Os critérios estão especificados nas planificações de cada disciplina. Contudo, de modo a 

ser mais fácil compreender o peso de cada componente da avaliação, para cada 

disciplina, criou-se uma folha única para o Ensino Básico, em que se publicam os 

parâmetros gerais avaliados, de avaliação continua, (os três primeiros), e avaliação 

pontual (os dois seguintes), sendo: aquisição e aplicação de competências, trabalho 

realizado fora da aula, valores e atitudes, o resultado da (s) Prova (s) trimestral (ais) e as 

apresentações em público, com as respectivas cotações, nas disciplinas de Instrumento, 

Formação Musical e Classes de Conjunto. 

 
 

Figura 9: Estrutura da Tabela de Critérios de Avaliação trimestral do Ensino Básico. 
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Programas de Disciplina 

Existindo paralelismo Pedagógico com o Conservatório de Música do Porto (CMP), os 

programas de disciplina dessa instituição, são aqueles por que nos regemos, no CMF. 

Esses programas foram a base de recolha de dados para a criação das Planificações 

anuais por trimestres e das listas de Suportes Pedagógicos. Sendo também professora 

no Conservatório do Vale do Sousa (CVS), o programa para a disciplina de flauta desse 

conservatório, assim como o anterior programa de flauta do Conservatório de Felgueiras, 

o catálogo “10 ans avec la flûte” e o livro The flutist’s handbook : a Pedagogy anthology, 

foram referências valiosas para a criação do novo programa de disciplina. Aproveitei a 

ideia de uma organização por conteúdos e competências, como no programa do CVS, 

assim como a lista de reportório do Conservatório do Porto, e distribuímos por trimestres, 

de uma forma resumida, apenas com o essencial, de modo a que seja incluída a página 

correspondente ao grau em que o aluno está, e seja facilmente consultada pelos alunos e 

encarregados de educação, aferindo o desenvolvimento ao longo do ano.  

Com esta Planificação, o Professor não fica limitado a ensinar apenas estas 

competências, pode e deve avançar, caso o aluno já consiga aplicar todo o conhecimento 

autonomamente. A indicação dada é das competências mínimas que o aluno deve 

adquirir, e mesmo estas, podem ser realizadas em diferentes níveis, porque cada aluno 

tem o seu ritmo de desenvolvimento, com facilidade e dificuldades próprias. 

O Programa abrange a Iniciação musical, o ensino básico e o secundário de música, 

estabelecendo paralelismo com o ensino regular, de modo a ser fácil a organização do 

ensino especializado de música em regime articulado, que através de protocolo com 

escolas de ensino regular, permite aos alunos frequentarem o ensino oficial de música, 

sendo as classificações obtidas no conservatório incluídas na avaliação do ano que 

frequentam na escola regular.  

Este Programa de disciplina do CMF está estruturado em duas partes: na primeira, tem 

as Planificações anuais por trimestres, para cada grau, com a indicação de conteúdos 

a trabalhar, competências essenciais a adquirir, metodologia e critérios de avaliação. Na 

segunda parte, apresenta uma lista de suportes pedagógicos, com reportório e material 

didáctico recomendado, distribuído por ciclos, (como nos Programas e Metas Curriculares 

Nacionais, do Ensino regular e dos Conservatórios Calouste Gulbenkian, de Braga, e 

CVS, de Lousada), sendo o primeiro ciclo correspondente à Iniciação musical. No ensino 

básico, temos o segundo ciclo - o primeiro e segundo graus (equivalente ao quinto e 
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sexto ano escolar),e o terceiro ciclo- terceiro, quarto e quinto grau (equivalente ao sétimo, 

oitavo e nono ano). O ensino secundário, ou complementar, com o sexto, sétimo e oitavo 

grau, correspondente ao décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano escolar. 

Para a planificação anual por trimestres, tendo a música o som como matéria-prima, 

procurou-se descobrir como trabalhar os diferentes estilos e as diferentes características 

do som, (a duração, o timbre, a altura e a intensidade), ao longo dos oito graus, de modo 

a que quando o aluno chegasse ao final do curso secundário tivesse adquirido o 

conhecimento essencial, para ser capaz de realizar performances musicais, o mais 

aproximadas possível do que idealiza e pretende, ter conhecimento prático e teórico para 

continuar uma formação relacionada com a música no ensino superior, e ser um ouvinte 

informado e conhecedor. 

Procurou-se que a consulta pelos alunos, professores e encarregados de educação fosse 

prática e rápida, pelo que a planificação de cada grau está numa única página, para que 

no início de cada ano lectivo, a página da planificação do grau que o aluno está a 

frequentar seja inserida no seu portefólio. Assim, alguma informação é repetida, como 

algumas competências e a metodologia, grau após grau, porque há competências que 

são trabalhadas constantemente, ou a vários níveis, e no caso de um aluno vir de outra 

instituição de ensino e realizar prova de acesso, pode facilmente compreender o que irá 

abordar e como, no grau que vai frequentar. Como cada professor tem as suas 

metodologias individuais, tentamos chegar a acordo com as práticas gerais mais comuns, 

(que todos exercemos), e não especificar as individuais, para que haja liberdade no 

trabalho do docente, mas o aluno e o encarregado de educação compreendam quais as 

linhas gerais de ensino. 

A lista de Suportes Pedagógicos inclui informação sobre métodos, cadernos de 

estudos e reportório, organizados por níveis de dificuldade ascendente, por ciclos, porque 

a dificuldade de um aluno numa peça ou estudo, pode não ser a do colega, e por vezes, 

as propostas de reportório para cada ano provocam restrições na escolha de programa 

(entenda-se aqui peças e estudos) que poderia ser mais adequado às necessidades do 

aluno noutro ano. Através das Partituras, cada docente procurou enunciar as 

competências necessárias para as conseguir tocar, passo a passo, ao longo dos anos, e 

assim estabelecer uma relação entre as competências a adquirir e o reportório a tocar em 

cada ciclo. Esta lista é uma proposta, podendo o professor adequar a escolha de 
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suportes pedagógicos para cada aluno, devendo ser sobretudo tida em atenção a 

aquisição de competências. 

A Iniciação Musical não faz parte do ensino em regime Articulado (que é o mais 

procurado, por ser gratuito), e não é frequentada pela maioria dos alunos, pelo que 

embora também planeada, quando o aluno começa o primeiro grau, se já teve iniciação, 

prossegue a partir do conhecimento que já adquiriu; se não teve Iniciação, segue o plano 

de estudos a partir do programa para o primeiro grau. 

 

Figura 10: Modelo de Planificação anual por trimestres (à esquerda) e Modelo de lista 

anexa de suportes pedagógicos propostos (à direita). 

 

Matrizes de Prova 

Incluem, como as matrizes de outros conservatórios, o conteúdo, a estrutura, a cotação e 

os critérios de avaliação. Estão também organizadas por grau. Pretende-se que na 

mesma página fiquem as matrizes das três provas trimestrais de cada grau, de modo a 

que seja facilitado o processo de inserção das matrizes nos portefólios dos alunos. 
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No intuito de criar homogeneidade na avaliação da disciplina de instrumento, tentamos 

que as Matrizes fossem aproximadas entre os grupos. No entanto, devido à diversidade 

de características dos instrumentos leccionados, de modo a garantir a máxima qualidade 

pedagógica possível, foram criadas Matrizes para Sopros, Guitarra, Piano, Percussão e 

Cordas (Violino e Violoncelo), das quais derivaram as respectivas folhas de prova. 

 

 
 

Figura 11: Modelo de Matrizes de Provas Trimestrais. 
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Folhas de Prova:  

As folhas de prova anteriores tinham a estrutura dos 3 momentos de avaliação na mesma 

folha. Esta era genérica, para todos os graus e todos os instrumentos, pensada no 

reportório, não nas competências a avaliar. Quando o júri de prova era constituído por 

professores de diferentes departamentos, por exemplo um professor de violino com um 

de flauta, era necessário consultar as matrizes de prova, para saber a estrutura de prova 

de cada grau e as cotações de cada elemento.  

 

 
 

Figura 12: Folha de Prova de Avaliação Trimestral, do ano lectivo 2010/2011. 

Para resolver essa questão, pensei que se fosse incluída a estrutura e as cotações de 

cada grau, para cada grupo/instrumento, na folha de prova, bastaria consultar, nessa 

folha, no momento da prova, a estrutura e cotação de cada elemento, assim como as 

competências a avaliar. 
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As novas folhas de prova foram criadas para facilitar a obtenção da classificação final da 

prova, tendo a cotação de cada elemento da estrutura, pensando num total de 200 

pontos, que são convertidos directamente em valores, dividindo por 10.  

As folhas de prova derivam assim, directamente das Matrizes, podendo ver-se as 

competências a avaliar, os critérios, a estrutura e a cotação de cada elemento. O 

professor tem espaços para escrever o nome dos suportes pedagógicos utilizados, e na 

mesma folha tem o resultado da classificação das 3 provas trimestrais, tal como as 

anteriores, em cada ano.  

 

  

Figura 13: Folhas de Prova do ano lectivo 2011/2012.  

 

Na frente (à esquerda), tem a estrutura, cotações e reportório apresentado, os critérios de 

avaliação e a classificação obtida na escala de 0 a 200 pontos, das três provas 

trimestrais.  

No verso (à direita), tem a classificação das três provas, em valores inteiros, convertidos 

na escala de 0 a 20, e a identificação da constituição do júri de cada prova. 
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Sistema de Avaliação 
 
No mercado existem programas informáticos de avaliação práticos e funcionais, mas a 

opção de criar o nosso sistema prendeu-se com o facto de não ser possível, por motivos 

económicos, comprar um programa naquele momento, e a possibilidade de, com o 

conhecimento do professor Duarte nesta área, criarmos um que permitisse as funções 

específicas que julguei serem mais úteis. 

Após serem alterados os critérios de avaliação, e serem homogéneos, podia-se agora 

alterar também as fichas de avaliação trimestral, e pareceu-nos coerente que o mapa de 

avaliação e o sistema de inserção de notas fossem também alterados, de modo a que o 

professor pudesse indicar a avaliação de cada parâmetro, e no final, automaticamente, 

fosse indicado o valor final, na escala de 0 a 20, pois no sistema estavam inseridas as 

percentagens de cada componente, para cada disciplina.  

O professor Duarte Cardoso criou um sistema, em Excel, em que há uma lista de todos 

os alunos, por grau, com indicação da turma, ou regime de frequência, e as disciplinas 

que frequenta. Em cada disciplina, foi inserida a fórmula para calcular o peso que terá 

cada parâmetro no resultado final, com as percentagens definidas nos critérios de 

avaliação. Após a inserção da avaliação de cada parâmetro, de 0 a 20, pelo professor, 

surge o resultado final do período, nessa escala de 20 valores, e é convertido por níveis, 

de 0 a 5, no caso do ensino básico. Após todos os professores inserirem as notas, o 

mesmo sistema permite obter as pautas, por turma; os termos de frequência e as fichas 

de avaliação trimestral, com todos os parâmetros de todas as disciplinas especificados.  

 
 

Figura 14: Sistema de avaliação. Organizado por turmas, tem a informação de cada 

parâmetro da avaliação de todos os alunos.  

50 
 



Ficha Informativa de Avaliação Trimestral 
 
A ficha de avaliação trimestral de 2010/2011 tinha uma tabela com parâmetros de 

avaliação, e um espaço para escrever observações sobre o aluno, que o professor 

preenchia, de modo a dar aos encarregados de educação uma informação qualitativa 

mais detalhada do desempenho do educando, na disciplina de Instrumento.  

 

 
 

Figura 15: Modelo de Ficha Informativa de Avaliação Trimestral do ano lectivo 2010/2011. 

 

No ano lectivo 2011/2012, com a alteração e uniformização dos critérios de avaliação, 

inserimos no sistema de avaliação a possibilidade de extrair automaticamente as fichas 

de informação, com a classificação atribuída pelos professores de todas as disciplinas, 

em cada parâmetro. 
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Figura 16: Modelo de Ficha Informativa de Avaliação Trimestral, do ano lectivo 

2011/2012. 

 

No ano lectivo 2012/2013, decidimos não incluir a ficha informativa no sistema, pois 

sobrecarregava-o muito, sendo estas fichas substituídas por outras, que o professor de 

instrumento preenche a cada período.  

 

 A nova ficha informativa do ano lectivo 2012/2013 tem na mesma página, o espaço para 

a avaliação, em valores, na escala de 0 a 20, de todo o ano lectivo, que vai sendo 

preenchida pelo professor, ao longo do ano.  

 

Em reunião, o professor de instrumento informa o encarregado de educação, no final de 

cada período, sobre a evolução do aluno ao longo do trimestre. A ficha é assinada pelo 

encarregado de educação e inserida de novo no portefólio do aluno, onde é sempre 

guardada. O professor guarda uma cópia, também assinada pelo Encarregado de 

educação, que é arquivada, no final do ano, no processo do aluno. 
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Figura 17: Modelo de Ficha Informativa de Avaliação Trimestral, do Ano Letivo 

2012/2013. 

 

Plano de Acompanhamento Pedagógico 

O plano de acompanhamento pedagógico destina-se aos alunos que tiveram 

classificação negativa a uma ou mais disciplinas num determinado momento do percurso 

escolar, ou que estão com dificuldades em conseguir ter uma classificação positiva. O 

professor faz um relatório, sob a forma de plano de recuperação, em que identifica os 

problemas do aluno, e define as estratégias para os superar. As estratégias envolvem os 

diferentes intervenientes do processo de ensino- aprendizagem, e por isso é especificado 

o âmbito de intervenção do aluno, do professor e a necessidade de colaboração do 

encarregado de educação.  
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O Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de Dezembro, define novas regras para o 

acompanhamento pedagógico de alunos que tenham necessidade de suprir alguma 

dificuldade. Segundo este diploma, deixa de existir o documento “ Plano de recuperação” 

e deve haver um documento que registe o Plano de Acompanhamento Pedagógico. Para 

actualizarmos este acompanhamento, reutilizamos o Plano de recuperação anterior, que 

é elaborado no final do período, e acrescentamos um relatório de acompanhamento 

mensal, que o professor elabora e dá a conhecer aos diferentes intervenientes do plano, 

de modo a corrigir as estratégias, verificando o que está a ser cumprido, ou não, e o que 

está a melhorar, ou não. Ambos deixam de ser necessários quando o aluno supera as 

dificuldades diagnosticadas. 

 

   

Figura 18: Modelo de Plano de Acompanhamento Pedagógico, do ano lectivo 2012/2013.  

As 2 primeiras imagens são do Plano de recuperação, onde são diagnosticadas as 

dificuldades do aluno e definidas as estratégias para a sua superação. 

A 3ª imagem é do acompanhamento do plano, que é avaliado mensalmente. 

 
 
Avaliação dos Professores 
 

Sendo a avaliação dos docentes um imperativo do POPH, esta deve ser realizada pelo 

órgão de gestão e pelos discentes. Para a realização da avaliação, procuramos um 

modelo que fosse prático e objectivo. Consultamos a proposta de avaliação dos docentes 

do ensino particular e cooperativo, realizada pela Associação de Escolas de Ensino 
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Particular e Cooperativo, aproveitamos os pontos que nos pareciam mais pertinentes 

para o Ensino especializado da, e incluímo-los numa grelha de classificação. A grelha 

tem a finalidade de ser fácil de preencher, e tem um perfil de avaliação qualitativa, de 5 

níveis: Mau, Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom. Incide em três principais 

componentes do desempenho docente: Competências para Leccionar; Competências 

Profissionais e de Conduta; Competências Sociais de Relacionamento; tendo cada uma 

delas questões específicas, num total de 22. 

 A avaliação é realizada por três partes intervenientes: Os professores, que realizam a 

auto-avaliação; os Alunos, que realizam a avaliação dos seus professores, de forma 

anónima, numa grelha simplificada, menos extensa, com 7 critérios de avaliação; e 

finalmente, a Direção Pedagógica, que realiza a avaliação do desempenho de cada um 

dos docentes numa grelha semelhante à da auto-avaliação.  

 

 
 

Figura 19: Modelo de auto – avaliação dos docentes, do ano lectivo 2011/2012. 
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Figura 20: Excerto do Modelo de Avaliação de docentes pelos Alunos, do ano lectivo 
2011/2012. 
 
 

 
Figura 21: Modelo de Avaliação de Docentes, a realizar pelos discentes, do ano lectivo 

2011/2012. 
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Relatórios de Atividade 
 

Neste modelo de relatório, procurei criar uma estrutura básica, em que seja fácil 

descrever os pontos mais importantes de cada atividade e avaliar a sua realização. A 

estrutura pode ser alterada pelo professor, possibilitando acrescentar informação que 

seja necessária para a correta descrição e avaliação da actividade. Recomendei como 

obrigatórios os seguintes pontos: identificação da atividade, data de realização, local, 

descrição, objetivos, destinatários/participantes, público-alvo, organizadores, 

colaboradores na realização, tempo despendido em planeamento/ coordenação, 

preparação/ ensaios, na realização e o tempo total. Na avaliação, solicita-se que sejam 

identificados aspetos positivos, aspetos negativos/ a melhorar. No final, tem ainda espaço 

para a identificação de quem elaborou o relatório. Se houver custos, viagens, transportes, 

ou outros pontos não incluídos nesta estrutura, o professor pode acrescentar essa 

informação. 

 
Figura 22: Modelo de Relatório de Atividade do ano lectivo 2011/2012. 
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Livro de Ponto Digital 
 

No ano lectivo de 2011/2012, após termos a nova identidade corporativa, quisemos dar 

um novo aspeto aos livros de ponto, e simplificar o processo que comummente se 

identifica como “abrir o livro de ponto”. Neste processo, a funcionária dos serviços 

administrativos destacada, escreve a data, o horário lectivo do dia, a identificação dos 

alunos/turmas, por hora lectiva, a disciplina a ser leccionada e o dia da semana. Nós 

mantivemos a estrutura do livro de Ponto, mas criamos capas com a nova identidade 

corporativa, de modo a ter impresso o nome do docente e a disciplina que lecciona em 

cada livro de ponto, colocando o numero aproximado de folhas por livro, não sendo 

necessário escrever a disciplina e o nome da escola diariamente. 

No ano lectivo de 2012/2013, quisemos simplificar e melhorar o processo de registo no 

livro de ponto. Após uma reunião geral de professores, no início do ano lectivo, alguns 

docentes sugeriram que se realizassem livros de ponto pensando nos alunos e não no 

horário do professor. Assim, no livro de ponto do docente, haveria o horário do docente, a 

lista de alunos, e um separador por cada aluno ou por cada turma. Se um professor de 

instrumento tivesse 10 alunos, teria 10 separadores de alunos no seu Livro de Ponto.  

No separador de cada aluno/turma, estão logo abertas as 36 sessões de aula, para todo 

o ano lectivo, com as datas, e no cabeçalho, o horário e dia da semana em que é 

leccionada a aula. O professor escreve a informação no livro de ponto digital. O registo 

inclui a informação sobre as competências trabalhadas na aula e os suportes 

pedagógicos utilizados. Deste modo, acreditava que seria mais fácil acompanhar cada 

aluno/turma, de forma mais contínua e facilitava-se a contagem de aulas dadas. 

 
Figura 23: Excerto da folha de registo de sumários das sessões de aula, por aluno, do 

Modelo de Livro de Ponto digital, do ano lectivo 2012/2013.  
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Figura 24: Modelo de Livro de Ponto digital, que manteve o modelo de capa, lista de 

alunos e horário do ano lectivo 2011/2012, e foi adicionada a folha de registo digital, no 

ano lectivo 2012/2013. Podemos ver a capa, com a indicação da disciplina, do docente e 

do ano lectivo (primeira imagem da esquerda); o Horário lectivo do docente (na segunda 

imagem); a lista de alunos (ou das turmas) do docente (na terceira imagem); a folha de 

registo dos sumários das aulas (na 4ª imagem). 
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Dossier Técnico-Pedagógico 
 

Este dossier contém toda a informação sobre a actividade Pedagógica do CMF, desde 

2011. Foi criado em resposta à exigência de organização documental, por parte do 

POPH, patrocinador do curso básico de música. Os itens exigidos estão distribuídos em 

duas partes: uma em suporte físico, papel, que inclui boletins de matrícula ou inscrição, o 

dossier individual do aluno, dossiers de disciplina, livros de ponto, avaliação dos alunos, 

avaliação de professores, atas, relatórios de actividade. Estes documentos estão 

distribuídos por várias pastas. A segunda parte, em suporte digital, está alojada numa 

Dropbox, organizada por anos letivos e incui atas, avaliação de alunos e professores, 

critérios de avaliação, horários, listas de alunos, plano anual de actividades, programas 

de disciplina, modelos de folhas de provas, publicidade (programas de audições, 

concertos, documentos e flyers da Escola Aberta, outros eventos); informação sobre a 

admissão de novos alunos; Regulamento Interno; relatórios de actividades; recolha de 

informação e documentos para a elaboração do Projeto Educativo do CMF; livros de 

ponto (2012/2013); matriz referencial de análise, outros.  

Alguns documentos estão duplicados nos dois suportes, porque havia a necessidade de 

existirem em suporte físico, mas sempre que possível, optou-se pelo suporte digital. 

 

DROPBOX com Documentação Pedagógica 

O Dropbox é um serviço que permite o armazenamento de ficheiros, baseado no conceito 

de “nuvem” de informação. Permite que através de password ou partilha de ficheiros, 

estes estejam disponíveis e sincronizados entre vários computadores, em qualquer lugar, 

desde que tenham internet e o Dropbox instalado. 

A ideia de criar uma Dropbox (no sentido de caixa de arquivo digital), para alojar o 

Dossier Técnico- Pedagógico, surgiu da conveniência de articular toda a informação entre 

os três membros da Direção Pedagógica e os serviços administrativos, e a vontade de 

agilizar o arquivo e a consulta de documentos. Ao estarem todos os documentos 

organizados neste local, tanto a Direção Pedagógica como os Serviços Administrativos, 

podem aceder, alterar ou acrescentar informação, em qualquer local, a qualquer 

momento, evitando informação dispersa, ou desactualizada, e desperdício de papel.  

No WebSite do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, ao qual o POPH pertence, 

pode consultar-se a informação sobre a organização do processo técnico-pedagógico, 
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que enuncia a possibilidade de os documentos probatórios poderem ser apresentados 

em suporte digital:  

“As entidades beneficiárias, cfr. disposto no Art.º 32.º do Decreto Regulamentar n.º 84-

A/2007 de 10 de Dezembro, são obrigadas em articulação com as entidades formadoras 

eventualmente contratadas, a organizar um processo técnico de candidatura, de onde 

constem os documentos comprovativos da execução das suas diferentes acções. 

A lei permite que esses documentos probatórios possam ser apresentados em suporte 

digital e que o processo técnico-pedagógico seja estruturado segundo as características 

próprias de cada projecto, devendo incluir com as necessárias adaptações os 

documentos que enuncia no n.º 2 do referido artigo.” 

 
Figura 25:Imagem da Dropbox, com Documentos do CMF 

 

 
Figura 26: Imagem de ficheiros da Dropbox, do Dossier técnico – Pedagógico 
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IV - RECOLHA DE DADOS 

 

Metodologias 

A recolha de dados realizou-se através de observação direta e da realização de 

entrevistas e questionários.  

Durante o processo de implementação, foi sempre realizada Observação Direta (no 

decurso do ano lectivo, nas reuniões de avaliação e na organização dos documentos). Do 

resultado dessa observação, foram alterados alguns documentos, como o livro de ponto e 

as fichas informativas. 

Foram realizadas Entrevistas a alunos e pais e Questionários aos professores. As 

entrevistas decorreram no CMF, e foram realizadas individualmente. Para que os 

entrevistados não se sentissem intimidados a responder perante um gravador de áudio 

ou imagem, conforme ia realizando as questões, eu ia escrevendo no formulário digital, à 

frente do entrevistado, e pedia a este para verificar se estava a escrever correctamente 

as respostas.  

No caso dos questionários, estes eram compostos por perguntas abertas, mesmo quando 

havia sugestão de escolha múltipla, havendo sempre um espaço para que pudessem ser 

acrescentadas informações, ou no caso de não estar comtemplada a opção de resposta 

do inquirido. 

Seleção da Amostra 

A amostra de entrevistados, foi seleccionada com os seguintes critérios:  

Os alunos deviam ser, preferencialmente, de diferentes graus, com tempo de formação 

diferente, como por exemplo: alunos que tinham tido iniciação, outros que não, alunos do 

curso secundário e do básico de música. Foram escolhidos 9 alunos que iam ao CMF nos 

mesmos dias em que lá dava aulas.  

Os encarregados de educação, seriam, se possível, de alunos de diferentes instrumentos 

e graus. De modo a facilitar a realização da entrevista, foram seleccionados 8 

encarregados de educação de alunos que iam ao CMF nos mesmos dias em que eu 

estava na escola.  

Os professores, foram todos seleccionados, excepto eu, ficando um total de 15 inquiridos, 

que preencheram pessoal e individualmente os seus questionários. 

Os modelos de entrevistas e questionário, podem ser consultados nos Anexos 1, 2 e 3 
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V - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Quando comecei a planear a recolha de dados, inicialmente, por uma questão de ordem 

prática, queria optar uma análise quantitativa. Contudo, como tinha três componentes 

com especificidades próprias (Alunos, Encarregados de Educação e Docentes), ponderei 

a opção de realizar uma análise qualitativa, da amostra de cada uma das partes.  

Decidi realizar entrevistas. No decorrer das entrevistas aos encarregados de educação e 

aos alunos, verifiquei que havia muitas respostas diretas, do género sim, não, boa, 

prática, e optei por realizar questionários aos professores, que incluíssem os parâmetros 

mais frequentemente referidos nas entrevistas anteriores, dando também espaço a que 

pudesse haver complemento de informação qualitativa, mantendo as questões abertas, 

embora semiestruturadas, de modo a poder obter mais informação, que pudesse ser útil 

para a melhoria da documentação no futuro. Por este motivo, incluí também, em várias 

questões, a pergunta: “Porquê?” Por vezes as respostas são semelhantes, outras vezes 

diferem, e por isso, quando são semelhantes agrupámo-las, e enunciamos a informação 

que obtivemos destas questões. 

Por estas razões, a análise não é totalmente qualitativa ou quantitativa, mas um pouco de 

ambas. Nas questões de resposta direta, quantifico os dados, agrupando o número de 

respostas semelhantes, como sim, não, boa, prática, etc.. quando há informação 

acrescida a esta, coloco a informação em “Outras”, e explicito de seguida o que foi 

incluído neste parâmetro.  

A Análise será realizada segundo a ordem das questões das entrevistas e questionários, 

sendo analisados os dados recolhidos dos 32 intervenientes (alunos, pais e docentes) em 

cada questão. 

Algumas questões foram colocadas só a uma parte, por exemplo só aos professores. 

Quando isso sucede, há uma indicação na questão, por exemplo: Q.P., que significa que 

só foi realizada no questionário dos professores. Adoptei as seguintes abreviaturas:  

 

E.A. – Entrevista Aluno 

E.E. – Entrevista Encarregado de Educação 

Q.P. – Questionário Professor 
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 1.CADERNETA DO ALUNO 

• Como considera a Organização/ Estrutura da Caderneta? (calendário escolar, 
identificação do aluno e dos professores, espaço para escrever informação de 
provas, apresentações públicas e outras actividades e espaços de comunicação 
entre o CMF e os encarregados de educação)  
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ENCERREGADOS
EDUCAÇÃO (8)

PROFESSORES (15)

 Gráfico 1 

OUTRAS: “Boa, prática e bem estruturada, porque tem espaços que são funcionais. 

Quando queremos consultar datas, horários, etc, está tudo lá.”; “Boa forma de manter 

tudo organizado”; “Muito bem elaborada. Contém toda a informação necessária”; “Óptima 

e elucidativa. A forma com está feita tem lá tudo.”; “Suficiente, explícita e funcional”; 

“Normal. Está bem organizada e desempenha a função para que foi criada”. “É eficaz. 

Não uso muito, mas acho que está bem organizada. Tudo o que é necessário falar, é 

comunicado nas audições.”  

Esta última resposta explicita algo muito importante sobre o CMF, que é o contacto muito 

direto entre os professores e os encarregados de educação, que é desejável que se 

mantenha. A caderneta é apenas um meio de informação, para que seja mais fácil 

registar eventos e justificações de faltas, mas não poderá nunca, substituir esta relação 

próxima entre professores, alunos e encarregados de educação, que não se limita 

apenas à reunião de cada período para receber a ficha informativa de avaliação 

trimestral.  

Concluo, pelos resultados, que a caderneta foi muito bem-vinda, e é boa. 

 

• Em relação ao seu conteúdo, considera que é o necessário? 
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 Gráfico 2 

OUTRAS: “Está tudo completo”; “Sim, mas faltam os contactos do conservatório”; 

Estas respostas indicam-no s que o conteúdo da Caderneta é o necessário.  

Quando perguntamos “Porquê?”, as respostas dos Docentes são as seguintes: “Porque 

facilita a comunicação e é um bom suporte de organização para o aluno.”; “Informa os 

Encarregados de Educação devidamente.”; “Para ficar tudo organizado.”; “Contém os 

parâmetros pertinentes relacionados com o aluno.”; “Pois lá contém a informação 

necessária para todos.” 

Os contactos do CMF foram adicionados na Caderneta de 2013/2014.  

 

• Consulta, ou escreve informação na Caderneta regularmente?  
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 Gráfico 3  

OUTRAS: Um aluno diz: ”Não tanto com devia”, e outro: “Às vezes”. 

 

Em relação aos docentes, sete professores, que dizem não escrever frequentemente na 

caderneta, apontam a comunicação pessoal, ou por telefone, com os encarregados de 

educação e com os alunos, como o principal motivo para não o fazerem. Um professor 

reporta que “Os próprios alunos registam as informações que necessitam”. Outro 

professor diz-nos: “Só quando é necessário, o que raramente acontece.”, Que 

presumimos referir-se à comunicação de mau comportamento, ou incumprimento de algo 

por parte dos alunos. 
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Há ainda mais duas razões, apontadas por dois professores: “Os alunos não trazem a 

caderneta.”; “Porque contacto directamente com os pais e verifiquei que muitas vezes, os 

pais não liam as comunicações.”  

De entre os professores que dizem consultar ou escrever informação regularmente na 

caderneta, os motivos indicados são: “Acompanha e informa correctamente os 

Encarregados de Educação e Professores.”; “Para comunicar com o Encarregados de 

Educação.” 

 

Parece um contra censo, nas questões anteriores haver tão boa receptividade em relação 

à caderneta, e depois nesta questão vermos que muitos não a utilizam frequentemente, 

mas creio que se trata de a caderneta não substituir a comunicação oral, pessoal, e ser 

mais utilizada em momentos chave, como o início do ano lectivo, ou dos períodos, para 

escrever datas de concertos, audições e provas e só raramente para reportar algum 

incumprimento ou justificar faltas.  

 

• Considera que foi Útil a sua criação e inclusão no Portefólio? 
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 Gráfico 4 

 

OUTRAS: “Claro. Facilita a troca de informação entre as diferentes partes.” 

Um aluno refere: “Sim, porque se não estivesse lá, possivelmente perdia-a.”  

Os encarregados de educação completam a resposta com: “É útil, está bem organizada, 

cabe no portefólio e tem um aspeto uniformizado.”; “É útil e o portefólio é o local ideal. Ao 

procurarem qualquer coisa necessária, está lá.”; “Acho que é essencial para troca de 

informação entre o CMF e os Encarregados de Educação.” 

Os professores referem sobretudo um meio de reforçar a troca de informação entre 

professores, alunos e encarregados de educação e ainda: “Porque assim podemos 

sempre colocar outras actividades realizadas, e actualizar a mesma quando necessário.” 

e “Parece-me prático e assim não se esquecem de a trazer para as aulas”. 
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No geral, depreendo que a criação da caderneta foi muito bem-sucedida, e creio que 

devemos mantê-la nos próximos anos. 

 

2. Plano Anual de Atividades 
 
a) Em relação à organização (anual, por Trimestres, com as actividades do CMF e 

espaço para acrescentar outras actividades), como a considera? 
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 Gráfico 5 

OUTRAS: “Muito bem”; “Acho que é bom para os alunos se poderem organizar melhor, 

visto que têm 2 horários diferentes (da escola regular e do CMF). Facilita a organização 

dos seus compromissos e do seu tempo.” “Óptima.”; “Está bem.”; “A Joana adora o Plano 

anual de actividades, diz que é muito útil.” 

 

b) Considera que é útil inclui-lo no Portefólio do aluno? 
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 Gráfico 6 

As respostas de alguns alunos e encarregados de educação foram completadas com 

informação que passamos a enunciar: “Sim, bastante. Dá para usá-la na escola, para 

apontar testes, provas, apontamentos de outras actividades. Prefiro este plano à 

agenda.”; “Sim, porque assim podemos ter os testes da escola e ver coincidências de 

datas.”; “Sim. É mais fácil orientar o estudo, porque podemos escrever as datas dos 

testes e planear tudo.”; ”Sim, porque é mais eficaz na organização, visto que o portefólio 

e´ para andar com o aluno, fica mais “ à mão”; “É muito bom tê-lo no Portefólio, e dá-lo à 

escola, para evitar a coincidência de provas.”; “Sim, embora possamos consultar no CMF, 

o que evita mais fotocópias”. 
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Os Professores, na justificação da sua resposta, acrescentaram em “ Porquê”, o seguinte: 

“Podem usá-lo como agenda, apesar de ainda não o ter verificado”; “Informa Discentes e 

Encarregados de Educação.”; “Sim, para saber o que se passa na escola, quais os 

momentos fortes a acontecer. Não, porque o plano está sempre a ser alterado e não é 

exequível colocar as actualizações em todos os portefólios.”; “Serve para que o aluno 

tenha noção das actividades realizadas ao longo do ano.” 

Destes dados, inferi que os inquiridos consideram que é útil ter o plano de actividades no 

portefólio.  

Alguns entrevistados consideram que pode, contudo, ser dispensado, porque a 

informação pode ser consultada na entrada do CMF. Os que referem razões para o ter no 

portefólio, explicam que é útil para que os alunos e encarregados de educação possam 

estar informados das actividades a decorrer, e acrescentar outros eventos, 

nomeadamente testes escolares, permitindo organização, planificação e gestão do 

tempo.  

Uma professora referiu um dado importante, que é a alteração do plano ao longo do ano 

lectivo. De facto, não podemos dar um plano novo a todos os alunos, de cada vez que há 

alterações. O que proponho, é que haja um modelo, onde estão as principais actividades 

a decorrer, mesmo que haja a possibilidade de alteração de algumas, como houve no 

passado ano lectivo, da data do concerto final. Essa data, pode ser alterada, com um 

lápis, por exemplo, riscando a actividade e colocando-a na data para que foi adiada. 

 

Este novo modelo de Plano Anual de Atividades revelou-se útil e versátil.  

 

3. Programa: Planificações Anuais por trimestres e Lista de Material Pedagógico 
a) Como considera a organização da Planificação Anual (por ciclos/grau, anual, 

por trimestres, com lista anexa do reportório sugerido)? 
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 Gráfico 7 
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Outras: “Não vejo nenhum problema.”; “É bom estar de período a período, ajuda-nos a 

perceber melhor o que estamos a trabalhar em cada um.”; “É o normal, divide os 

conceitos técnicos.”; “Bem definida. Fácil de identificar.”; “Acessível.”; “Óptima”; “Muito 

bem sintetizada”; “Correta. Percebe-se explicitamente o que vai ser trabalhado ao longo 

do ano lectivo.”; “Está bem, por trimestres.” Um professor define-a como “confusa.” 

 

• Em relação ao seu conteúdo, considera que é facilmente perceptível? (Só EE e 
EA) 
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A resposta positiva dos entrevistados foi complementada por alguns, com mais 

informação: “Para mim, é fácil entender, embora eu prefira que me seja explicado sem ter 

de consultar, mas acho útil ter o documento.”; “Sim. A Linguagem é clara, de fácil 

percepção, embora obviamente haja termos técnicos”. É curioso ver que os encarregados 

de educação compreendem suficientemente bem as planificações, para se aperceberem 

de qual é a estruturação do trabalho, mas que desconhecem o teor especifico da 

linguagem técnica. 

 

• Consulta a Planificação Anual regularmente? 
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Nesta questão, todos os professores referem consultar a planificação com alguma 

regularidade. “No início de cada período (no mínimo).”Já os encarregados de educação, 
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parecem não a consultar tão regularmente, pela principal razão de confiar na 

responsabilidade dos educandos. “Não, mas lembro-me de ter dado uma vista de olhos. 

Não sinto necessidade de a consultar frequentemente, e acho que é bom, ele (aluno do 

5º grau) adquirir independência. Mas no caso da Gabi (aluna de iniciação), que é mais 

pequena, vou ver.”; “Não, porque a Bárbara é responsável.”. Os alunos, por sua vez, 

consultam algumas vezes a planificação, mas sentem que o professor se encarrega de 

os orientar. “Não, porque a professora costuma dizer tudo. 

 

• Considera que a inclusão da Planificação anual no Portefólio do aluno (do 
grau em que está), o ajuda a compreender e planear melhor o trabalho a 
desenvolver? 
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 Gráfico 10 

No total das 27 respostas afirmativas, aferi que os principais benefícios que os inquiridos 

acreditam que podem advir da inclusão da planificação no portefólio são: a 

disponibilidade fácil de informação, para esclarecer os pais e os alunos sobre o trabalho a 

realizar, e a possibilidade de ajudar os alunos a planear o trabalho, conforme as metas a 

atingir. “Sim, porque se quiser ou precisar de consultar, pode fazê-lo facilmente.”; “ Tudo 

o que seja informação, que se possa consultar e ajude o aluno a saber o que lhe é 

exigido, é bom ter.”; “Sim, porque é uma forma de os alunos se organizarem e os pais se 

integrarem no trabalho do aluno.”; “Acho que para os alunos é essencial, para saber o 

que vai ser trabalhado ao longo do ano.”; “Sim, pode ajudar o aluno a tomar consciência 

do que é suposto atingir em termos de metas.”; “Porque assim o aluno organiza-se por 

forma a realizar as tarefas.”.  

Das 4 respostas negativas, a principal razão apontada para a não necessidade de incluir 

a planificação no portefólio relaciona-se com a responsabilidade do professor, de informar 

devidamente os alunos. “Não, porque cada aluno tem o seu ritmo e o professor costuma 

dizer o que se vai trabalhar.”; “Acho que o professor tem esse dever, de esclarecer o 

aluno, ao longo do ano, sobre todos os conteúdos programáticos a abordar.”  
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Esta sub - organização do Programa, em Planificação anual por trimestres e lista anexa 

de suportes pedagógicos propostos, por ciclo de estudos e grau, mostrou ser mais 

acessível para consulta de todos. A inclusão da planificação do grau que frequenta, no 

portefólio do aluno, é apoiada pela maioria dos intervenientes, que acredita poder ajudar 

os alunos a planificar o trabalho e alcançar os objectivos. 

 

4. Matrizes de Prova 

• Como considera a organização das Matrizes de Prova (por ciclos/grau, anual, 
por trimestres, com as cotações e competências avaliadas)? 
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Outras: “Bem estruturada, não é confusa e por grelha fica bem organizada. È clara.”; 

“Óptima”; “Está bem distribuída.”. Um professor refere: “Permite uma avaliação justa e 

bem ponderada.” 

 

• Em relação ao seu conteúdo, considera que é facilmente perceptível? (Só EE e 
EA) 

 Gráfico 12 
Pelos resultados, todos concordam que a linguagem é facilmente perceptível. Um 

encarregado de educação completa a frase com: “Qualquer pessoa entende, mesmo sem 

formação em música.” 
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• Consulta-a regularmente? (Só EA e QP) 
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 Gráfico 13 
OUTRA: Um professor diz: “Sim. Mensalmente.”  

Alguns alunos completam a resposta, indicando 2 motivos principais: “Não, porque já sei 

o que tenho de tocar na prova, porque a professora diz, e é o que se trabalha nas aulas.”; 

“Não. Porque tento fazer tudo o melhor que consigo, sem olhar às cotações”. 

De novo, pode constatar-se que há uma maior preocupação dos professores na consulta 

da documentação, neste caso das matrizes, e há, mais uma vez, o reforço da confiança 

dos alunos na responsabilidade do professor de preparar o aluno.  

 

• Considera que tem sido útil, a sua inclusão no Portefólio do aluno? 
 

 Gráfico 14 
OUTRA: Um professor responde: “Depende dos casos. Para alguns alunos, saber as 

cotações pode significar estudar demasiado uma obra em detrimento doutra.” Um aluno 

afirma: “Não me faz falta. O professor costuma falar dos valores dos parâmetros.” 
Dos 27 participantes que consideram que a inclusão das matrizes de prova no portefólio 

tem sido útil, afirma-se mais uma vez o benefício de poder ter a informação facilmente 
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disponibilizada. “Sim. Tudo o que seja informação, se estiver condensada é melhor. No 

portefólio está arrumado.” 

De entre os professores que crêem não ser útil a inclusão das matrizes nos portefólios, 

os motivos apontados são: “Não. Porque eles não consultam esta documentação.”; 

“Porque podem não se aplicar da mesma forma em tudo.”  

O novo modelo das matrizes de prova é considerado funcional e a maior parte dos 

inquiridos apoia a sua inclusão no portefólio do aluno.  

5. Folhas de Prova (Só Q.P.) 
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 Gráfico 15 
A avaliação dos professores sobre as folhas de prova é claramente positiva.  

Estas folhas revelaram- se muito funcionais para o processo de avaliação, e creio ser 

muito vantajoso manter o seu formato. 

 

6. Critérios de Avaliação  

• Conhece os Parâmetros de avaliação? (Só EA e EE) 
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 Gráfico 16 

Outra: “Alguns, como o comportamento (valores e atitudes).” 

Dos 17 entrevistados, 14 afirmam conhecer os critérios de avaliação, o que revela, a 

nosso ver, que há uma boa veiculação da informação. Esta conclusão pode ser também 

fundamentada com a resposta de uma aluna, que vai mais longe, e estabelece uma 
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ligação com a coerência da utilização dos critérios, ao falar da auto–avaliação: “Conheço. 

Não conheço pela folha, mas pela auto-avaliação.”  

Um aluno apresenta uma sugestão: “Considero que o trabalho fora da aula devia ser 

mais valorizado, porque é o caminho.” 

 

• Em relação ao seu conteúdo, considera que é facilmente perceptível? (Só EE e 
EA) 

0

3

6

9

SIM NÃO

ALUNOS (9)

ENCERREGADOS
EDUCAÇÃO (8)

PROFESSORES (0)

 Gráfico 17 

  

Os 17 entrevistados consideram o conteúdo dos critérios de avaliação facilmente 

perceptível. Contudo deixam duas sugestões: “devia ser melhor explicada a influência de 

uns factores sobre os outros (especificamente o trabalho fora da aula e a aquisição de 

competências).”; “explicitar Avaliação Contínua e Pontual.” 

 

• Considera que traz vantagens para o processo de auto-avaliação e perceção do 
desenvolvimento, a sua inclusão no Portefólio do aluno?  
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 Gráfico 18 

OUTRA: “Tem vantagens, mas não é necessário colocar no portefólio do aluno”. 

 

Das 23 respostas afirmativas, a maioria das justificações relaciona-se com a 

responsabilização do aluno pelo trabalho a realizar, e com a consciencialização do 

resultado desse trabalho na avaliação. “Sim. Para ver os objectivos. É mais fácil os 
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alunos se auto-avaliarem ao ver se atingiram o pretendido ou não.“; “Vê- se o que eles 

fazem, o seu aproveitamento, e se a avaliação é justa ou não, porque não são só as 

provas que contam.”; “Assim o aluno apercebe-se do seu nível durante os períodos e 

obriga-se a estudar mais, para atingir os objectivos.” Neste processo, são também 

referidos os encarregados de educação: “Se os alunos virem que os pais têm acesso à 

informação, tentam responsabilizar-se mais.”; “Para que os Encarregados de Educação 

conheçam o processo / desenvolvimento escolar do aluno.” 

 

A criação de critérios de avaliação mais uniformes e simplificados revelou-se prática e 

mais funcional. Contudo, mostra- se pertinente definir e publicar mais claramente os seus 

parâmetros e rever a sua ponderação, em conselho pedagógico. 

 

7. Fichas Informativas de Avaliação Trimestral  
 
a) Como considera a organização/ estrutura das Fichas informativas de Avaliação 

trimestral? (este ano há Uma folha, com as classificações de 0 a 20 valores, 
para todas as disciplinas, do ano todo, com espaços para informação mais 
relevante, que é entregue em reunião, ao Encarregado de Educação, ficando 
depois no portefólio do aluno e actualizada a cada período). 
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 Gráfico 19 

 

OUTRAS: “É de fácil percepção e tem a informação suficiente”; “Explícita.”; “Óptima. Mas 

poderia ter espaço para a avaliação do 3º período e avaliação final, tendo 1º, 2º, 3º 

período e avaliação final, em vez de apenas 1º, 2º e 3º período, como classificação final.”; 

“Valorizo a comunicação com o EE em vez de um documento formal, apesar de permitir 

um bom registo anual.”  
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A estas respostas é ainda somada mais informação: “Fácil de entender, e é bom ter a 

avaliação numa escala mais alargada (de 0 a 20).”; “é boa para consulta, porque vemos 

logo tudo.” 

Do total de 32 participantes, Um classifica-a como “má”. 31 Avaliam positivamente a 

actual ficha de avaliação, dos quais um expõe uma sugestão de melhoria.  

 

b) Em relação à do ano anterior, (uma folha por trimestre, com todos os parâmetros 
especificados, de todas as disciplinas), qual o modelo de ficha que prefere ou 
considera melhor? 

 Gráfico 20 
Outras (8): Uma encarregada de educação, uma aluna e um professor, não conheciam o 

modelo anterior, por ser o primeiro ano no CMF, por isso não responderam. Para um 

aluno “ Tanto faz” e para outro o ideal seria “ Uma fusão das duas, porque esta é mais 

fácil de ver o percurso do aluno ao longo do ano, mas a outra tem todos os valores mais 

especificados.”; Para um encarregado de educação é “indiferente” e para outro é 

“Indiferente, mas o de 12-13 poupa papel, e não acho necessária a informação dos 

critérios de 0 a 20, na ficha informativa, porque a ficha é entregue pessoalmente, e fala-

se da avaliação na reunião.” Um professor não respondeu. 

 

Para 19 dos 29 participantes, que responderam a esta questão, o modelo de 2012/2013 é 

melhor. São apresentados vários motivos para essa preferência: “Acho esta 

apresentação melhor que a outra. A informação está mais condensada e vão 

comparando a evolução de um trimestre para outro.”; É mais simples e poupa papel. A do 

ano passado era mais completa, mas não acho a informação sobre o aproveitamento de 

cada parâmetro necessária.”; “Informação condensada num único documento.”; “Assim o 

docente poderá sempre acrescentar alguma informação extra, e o encarregado de 

educação fica totalmente informado sobre o seu educando.”; “É um processo mais 

prático.”; “É mais intuitivo.” 
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 Para 3 alunos e 2 professores, é melhor o modelo anterior. As razões para a preferência 

passam por: “É mais específico”; “Porque como tinha todos os parâmetros especificados, 

sabíamos o que tínhamos de melhorar.”; “Porque era preenchido automaticamente, o que 

era mais prático. No entanto significava um gasto maior de papel.”; “È mais prático para o 

professor e também para o encarregado de educação.” 

Nesta questão as opiniões dos alunos dividiram-se. Contudo, houve uma clara 

preferência dos encarregados de educação e dos professores, pelo modelo de 

2012/2013. 

 

• Considera bom receber a informação a cada trimestre, tê-la no Portefólio, e ver 
a evolução ao longo do ano letivo? (Só EA e EE) 
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 Gráfico 21 

O sim foi unânime, nesta questão. Todos consideram importante receber a ficha 

informativa de avaliação trimestralmente e tê-la no portefólio. “Sim, porque vê-se a 

evolução (ou não), ao longo do ano lectivo.”; “Sim, porque estamos sempre a par da 

evolução dos educandos e podemos consultar sempre que quisermos.” 

 

As fichas informativas de avaliação trimestral são um registo escrito da avaliação do 

aluno ao longo do ano, que podem ser consultadas em anos futuros também. Acredito, 

pelos dados recolhidos, que o actual modelo, de uma folha, é mais prático, do aspeto de 

arquivo, porque é de apenas uma folha por ano, por aluno. Contém a informação 

necessária num só documento, e como é também menos perdulário, é mais eficiente. 

 

8. Planos de Recuperação/ Planos de Acompanhamento Pedagógico 
a) Como considera a organização dos Planos de Acompanhamento Pedagógico? 

(Este ano há uma folha com a informação dos problemas diagnosticados e do 
plano proposto para a sua resolução, ou melhoria, equivalente ao plano de 
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recuperação do ano anterior, e mensalmente, o professor faz uma avaliação dos 
resultados desse plano, sendo um acompanhamento do plano.) 
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 Gráfico 22 

Outras: Um professor respondeu: “Não usei, por isso, não tenho opinião concreta.”; Outro 

acrescentou outra informação: “Bom e prático: o plano de recuperação. Confuso: o plano 

de acompanhamento.”  

Nesta questão, só responderam um encarregado de educação e um aluno, porque os 

outros nunca tiveram planos de recuperação. O aluno considera que o Plano é completo 

e bem organizado. O pai, diz que a sua organização é Boa. 

 
b) Considera bom fazer o acompanhamento do plano a cada mês, e colocá-lo no 

Portefólio, como modo de ver a evolução/ recuperação ao longo do período?  
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 Gráfico 23 

Nesta questão, 16 participantes consideram importante o acompanhamento mensal do 

plano e a sua inclusão no portefólio, pela razão de monitorização mais atenta. “Sim. Além 

do registo ser essencial”; “Permite ver a evolução / recuperação do aluno.”; “Permite não 

descurar a atenção especial à aluna pelo professor, e a aluna pode tomar consciência do 

seu progresso.”; “Para o aluno saber se está a trabalhar bem”; “Porque assim podemos 

alterar alguma coisa sempre que há sucesso ou insucesso.” 
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Um docente afirma não considerar importante esse acompanhamento formal: “Prefiro a 

comunicação verbal com Aluno / Encarregado de Educação.” 

 

c) Considera que ajuda, a nível da recuperação? 
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 Gráfico 24 

 

O Encarregado de educação afirma que considera que o plano ajuda o aluno. O aluno 

concorda. “Sim. Dá para ter melhor noção do que precisa de ser trabalhado.” 

12 Docentes também consideram que o Plano de Acompanhamento Pedagógico ajuda o 

aluno. “Sim. Consciencializa o aluno.”; “Para ter maior noção do que há a trabalhar.” 

Um professor escreveu: “Não sei. Pois não sei se o aluno e o E.E. o leram.” 

Dois docentes não acreditam nessa relação entre o plano e a real superação das 

dificuldades do aluno. “Não vejo relação entre recuperação e registo formal de melhorias 

verificadas.”; “Normalmente, só o professor segue o plano.” 

 

d) Em relação ao do ano anterior, qual prefere, ou considera melhor?  
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 Gráfico 25 

O aluno entrevistado, comentou, em relação ao plano de 2012/2013: “o deste ano dá 

melhor noção da evolução.”; o pai acrescentou: “parece-me mais completo.”.  
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Outra (2): Um professor, não conhecia o anterior, por estar pelo primeiro ano no CMF. 

Outro docente escreveu: “gosto do plano de recuperação, mas acho confuso o plano de 

acompanhamento.” 

Três docentes não se pronunciaram sobre a sua opção, e 10 colegas dizem preferir o 

plano de 2012/2013 pelos seguintes motivos: “mais detalhado.”; “está mais simples e 

mais completo.”; “é mais claro.”; “mais organizado.” 

 

e) O que pode melhorar? 
Nesta questão, as respostas referem sobretudo um maior envolvimento dos 

encarregados de educação na recuperação do aluno. “Os encarregados de educação 

comprometerem-se com o plano de recuperação do educando.”; “Os pais continuam 

bastante ausentes e desligados da recuperação do aluno.”; “Talvez a parte de 

responsabilização do aluno e do encarregado de educação na concretização das tarefas 

a adoptar.” 

 

9.Portefólio do Aluno  
a) Em relação ao seu conteúdo/ Documentação que contém (caderneta do aluno, 

planificação anual por trimestres, matrizes de provas, critérios de avaliação, as 
fichas informativas, programas de audições, separadores por disciplinas com o 
material didático e diplomas de mérito ou planos de apoio pedagógico, se for o 
caso) considera que é a necessária? 

0

3

6

9

12

15

SIM NÃO OUTRA

ALUNOS (9)

ENCERREGADOS
EDUCAÇÃO (8)

PROFESSORES (15)

 Gráfico 26 

OUTRA: “Bastante necessário. Tem a documentação toda de cada ano no mesmo 

espaço. E dá para consultar quando for necessário.”; “Sim, mas nunca tive a 

documentação (que não as partituras) no Portefólio. A organização do portefólio depende 

de cada aluno.”; “É a necessária, mas não me fez falta.” 

29 Participantes consideram que a documentação existente no portefólio é a necessária. 

“Num mesmo suporte o aluno tem todo o material necessário para o Conservatório.”; 
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“Contem toda a informação relevante.” As afirmações levam-nos a concluir que esta 

opção de estruturação e documentação a incluir no portefólio foi bem-sucedida. 

 

b) Considera-o uma ferramenta Útil? 
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 Gráfico 27 

Os 32 inquiridos consideram o portefólio do aluno uma ferramenta útil. Entre os 

motivos para esta consideração, é referida a possibilidade de ajudar os alunos a 

organizarem-se melhor e facilitar a comunicação entre o CMF e os pais. “Sim. Porque 

ajuda a organizar tudo (para quem gosta de tudo organizado, com eu) e não perder 

partituras e documentos. Cada aluno organiza as suas partituras, mas estão lá todas. 

Ajuda a compreender o todo.”; “É útil e é uma boa forma de comunicação entre o CMF e 

os pais. É bom também para organizar material (as partituras).”; “Sim. Para organização 

dos alunos e dos pais.”; “Sistematiza toda a informação do aluno.”; “Para ter a informação 

toda disponível facilmente.” 

 
b) Considera que ajuda os alunos a organizarem melhor o seu trabalho? 
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 Gráfico 28 

OUTRAS: “Talvez, se tiverem o cuidado de o organizar e utilizar.”; “Não sei, pois não 

creio que eles o consultem.” 

Com as 30 respostas afirmativas, comprova-se que alunos, pais e docentes acreditam no 

potencial do portefólio para ajudar os discentes a organizar melhor o trabalho. “Sim. E 

acho que se deve manter, porque há pessoas, como eu, que sem ele, é muito difícil 
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organizar tudo (informação, partituras, etc.).”; “Sim, porque tendo tudo junto é mais fácil 

perceber a influência que as disciplinas têm umas nas outras.”; “Sim, porque tem de 

haver uma base de trabalho e esta é a forma mais adequada, do meu ponto de vista.”; 

“Porque assim tem uma perspectiva melhor do seu rendimento.”; “Porque estão lá todos 

os objectivos a atingir no ano.” 

c)  Como considera a organização do Portefólio? (Só EE e EA) 
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 Gráfico 29 

OUTRAS: Um aluno, que não utiliza portefólio, diz: “Não tenho opinião. “ 

As opiniões dos pais, para além das enunciadas, são: “Clara, boa, fácil de consultar.”; 

“Gosto da organização.”; “Muito bem estruturado.” 

Os testemunhos destes pais e alunos indicam que fizemos uma boa escolha ao optar por 

esta organização. 

 

d) Ajuda os alunos a organizar o Portefólio? (Só Q.P.) 
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 Gráfico 30 

Esta questão mostra duas posições diferentes, da parte dos docentes, que me parecem 

complementares, perante a organização do portefólio. Dos 8 professores que afirmam 

ajudar os alunos a organizá-lo, a razão apontada é ajudar os alunos a adquirir essa 
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competência. “Para os ensinar a organizar as coisas deles”; “Porque por vezes os 

mesmos são algo desorganizados.” Os docentes que afirmam não participar na 

organização do portefólio dos alunos, indicam o que nos parece uma confiança na 

organização e autonomia dos discentes, não deixando, no entanto de intervir se 

perceberem que existe essa necessidade. “Não. Exceptuando os alunos mais novos.”; “ 

Apenas nos casos em que não há iniciativa do aluno em fazê-lo.”; “Deixo ao critério 

deles, como organizá-lo.”; “Os alunos organizam-no como entendem.”; “É da 

responsabilidade do aluno, devendo no entanto ser supervisionado pelo professor.” 

 

e) O que pode melhorar, no Portefólio? 
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 Gráfico 31 

OUTRA (1): “convém os alunos não se esquecerem dele, nem o perderem.” 

As sugestões de alteração são: “ter uma capa própria, com os separadores, o que seria 

muito útil. Por exemplo preto, com o logótipo do CMF, com várias micas, já organizadas”; 

“Ter separadores, ou os professores colocarem-nos”;; “Uniformizar o aspeto, havendo um 

modelo de portefólio previamente escolhido, igual para todos. (marca, modelo, côr).”; 

“Fazer uma encadernação para as folhas ficarem todas juntas e não numa capa com 

partituras de instrumento, coro…”; “A Caderneta podia ter os contactos dos professores e 

do CMF. Podia também ter um local para escrever a avaliação das provas – se calhar na 

caderneta, também.”; “A caderneta estar num formato mais pequeno, à semelhança do 

ensino regular.” 

No início do ano lectivo 2013/2014, a Caderneta continuou no formato anterior, por uma 

questão prática, que é imprimir ou fotocopiar com facilidade as páginas que a constituem, 

mas foram acrescentadas as sugestões propostas. 
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 A opção por um formato uniformizado do portefólio já tinha sido debatida. Optou-se por 

deixar os alunos escolherem o modelo e cor do seu portefólio, por uma questão de 

liberdade de escolha, considerando que seria importante o seu conteúdo e a opção por 

um modelo de organização, e não tanto o seu aspeto uniformizado. Contudo, pode 

apresentar-se futuramente a proposta, e ver se seria preferida pelos alunos. 

 

No geral, depreendi que a criação de um Portefólio do Aluno foi uma boa iniciativa, 

elogiada pelos membros da comunidade escolar, e por isso, seria bom mantê-lo. 

 

10. Considera que estes documentos ajudam à melhor informação sobre o ensino 
praticado no CMF?  
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 Gráfico 32 
Nesta questão, a opinião revelou-se unânime, com 32 respostas afirmativas, o que 

me deixa muito convicta de que esta nova documentação ajudou a melhorar a informação 

sobre o ensino praticado no Conservatório.  

As razões indicadas para o sucesso deste conjunto de documentos são variadas: 

“Porque são fáceis de consultar, e estão acessíveis.”; “Tudo o que precisamos está aqui, 

não precisamos de andar sempre a fazer perguntas, e quem estiver mais interessado, 

pode consultar facilmente.”; “Se houver necessidade do Encarregado de Educação 

intervir, é uma forma de o fazer rapidamente (Caderneta). No caso dos alunos que 

queiram seguir música, os pais podem acompanhar o que o aluno tem de seguir.”; 

“Porque organizam-se melhor – os pais e os alunos.”; “Porque a organização ajuda a 

uma boa informação.”; “porque se olharem (pais e alunos), para o portefólio, já levam 

mais a sério este ensino.” 

 Um encarregado de educação não deixa, no entanto, de lembrar que é necessária a 

colaboração de todos, e que este ensino é sobretudo prático e os seus resultados 
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também: “Sim, se os pais consultarem o portefólio. Mas a maior parte do trabalho 

conhecemos dos concertos e audições. Ajudou muito ter o Plano de Atividades no 

portefólio, e dar às escolas, para não haver testes nessas semanas.” 

 
11. Considera que contribuem para uma melhor informação, maior envolvimento e 
dinamização de toda a comunidade escolar nas actividades e no processo de 
aprendizagem?  

0

3

6

9

12

15

SIM NÃO OUTRA

ALUNOS (9)

ENCERREGADOS
EDUCAÇÃO (8)

PROFESSORES (15)

 Gráfico 33 
OUTRAS: Um docente não respondeu. Outro escreveu: “Sim, se o portefólio tivesse essa 

documentação toda e não a tem.” Perante esta resposta, teremos de saber se esses 

portefólios não têm a documentação por opção dos alunos ou dos professores, ou por 

esquecimento destes de verificarem a sua inclusão. Teremos também, provavelmente, de 

voltar a lembrar os professores de instrumento da sua responsabilidade de providenciar o 

fornecimento da documentação aos alunos, como “ directores de turma”. 

 

As justificações das 30 respostas afirmativas a esta questão mostram exactamente a 

necessidade desse envolvimento de todos neste processo:  

“Porque os pais podem ajudar o aluno a organizar-se.”; “Porque se precisarmos de saber 

algo em relação ao CMF ou à avaliação, podemos consultar, para tirar dúvidas.”; 

“Quando estamos todos informados, estamos todos a participar e a concretizar o mesmo 

projecto.”; “Sim, porque pode incentivar, ao saber o que que o aluno tem mais dificuldade. 

Os próprios alunos motivam-se entre eles, sabem as competências que devem adquirir, e 

os pais, querendo que os filhos sejam bons alunos, podem saber como os ajudar a 

adquirir as competências, porque sabem quais são.”; “Ajuda, porque sabemos quando 

têm provas ou atividades e acompanha-se tudo. E o facto de terem ali tudo, no caso de 

um bom aluno a instrumento, mas fraco a formação musical, por exemplo, os professores 

podem ver a informação e falar.”; “Se o aluno sabe o que tem de estudar, os pais podem 

não saber, mas com a informação que tem do portefólio, os pais podem ajudar os filhos. 

(Se todos se derem ao trabalho de os consultar ou conhecer.)”; “Há um melhor 
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conhecimento das atividades resultantes do trabalho.”; “Envolve e dinamiza toda a 

comunidade escolar.” 

 

 

12. Considera vantajosa a criação ou alteração dos documentos pedagógicos, com 
uniformização do aspeto e da estrutura? (Programas, Matrizes, folhas de prova, 
critérios de avaliação, caderneta do aluno, …) 
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 Gráfico 34 

OUTRAS: “Eu não conhecia os documentos anteriores, mas estes têm tudo uniformizado 

e organizado.”; “Não me lembro muito da outra, nunca tinha prestado muita atenção, mas 

esta, quando comparo, parece-me melhor.” 

O docente que respondeu “Não”, escreveu na justificação: É fácil trabalhar nos actuais e 

dão bons resultados. Pela resposta dada, cremos que o professor interpretou que a 

questão se referia a alterar os atuais documentos, em vez de comparar com a 

documentação anterior. Essa ilação vem também do facto de ser o primeiro ano que o 

professor lecciona no CMF. 

Das 29 respostas positivas, ressalta um apreço pela acessibilidade, organização e 

uniformização, não apenas dos documentos, mas também do ensino: “Muito bom 

mesmo, para mais fácil compreensão.”; “Torna o processo mais simples.”; “Porque agora 

está mais organizado e com mais sentido”; “Porque assim tem tudo a mesma forma.”; 

“Facilita a organização.”; “Está mais completa e organizada.”; “Contribui para uma melhor 

organização, consulta, etc.”; “Uniformiza os diferentes departamentos.”; “Porque ajuda a 

que o ensino praticado seja uniforme e igualmente exigente de professor para professor.”; 

Pois tornou tudo mais uniforme” 
 
13. Considera que a alteração da Identidade Corporativa (novo logótipo e 
documentos) contribuem para o melhoramento da Imagem do CMF? 
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 Gráfico 35 

 

OUTRAS: “Sim, embora não conheça a anterior, gosto desta.”; “Esta é mais bonita.” 

 

Para a maioria dos participantes (27 em 32), a alteração da Identidade Corporativa 

contribuiu para o melhoramento da imagem do CMF. “Sim. Dá uma melhor imagem do 

CMF.”; “Ao termos uma identidade corporativa nova, chama mais a atenção das pessoas, 

é mais giro”; “Porque é mais bonito e atractivo.”; “Este logótipo é muito bom.”; “Um bom 

logótipo dá uma boa imagem.”; “Sim, sem dúvida.”; “Porque uma identidade corporativa 

de qualidade é obrigatório para o sucesso e projeção de qualquer entidade.”; “Está 

espectacular, actual, melhora imenso a imagem do CMF.”; “Pois assim as pessoas têm 

outra perspectiva sobre o CMF.” 

 
 
14. (A nível d) O que acha que pode melhorar (n) esta documentação? 
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 Gráfico 36 

OUTRAS: “Acho que os meios estão lá, só cabe à pessoa utilizar ou não.”; “A linguagem 

é técnica, quem não for músico, não entende muita coisa.”; “Ser melhor elaborada porque 
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há casos específicos que não contempla.”; “Penso que está bem assim, mas talvez 

ajudasse mais o CMF, ter uma página web mais actualizada.” 

24 inquiridos não apresentam propostas de alterações.. As sugestões apresentadas, têm 

o seguinte conteúdo: “Gostava que a caderneta tivesse formato de livro, em vez de folhas 

A4. De resto está perfeita.”; “A ficha informativa (descrito acima: Uma fusão das 2, porque 

esta é mais fácil de ver o percurso do aluno ao longo do ano, mas a outra tem todos os 

valores mais especificados.) ”; “Na matriz de prova poderia ter a informação dos factores 

de desvalorização. Escrever uma nota em que fique claro, que o não cumprimento da 

estrutura, e das competências essenciais, é factor de desvalorização.” 

No início do ano letivo 2013/2014, foi desactivada a antiga página web, e está a ser 

construída uma nova. As matrizes de prova estão a ser revistas.  

 

 

15. Sistema de Avaliação (Só Q.P.) 
 
(Procedimento: A Tabela Geral é enviada aos professores, por email. O professor 
insere a avaliação de cada parâmetro de 0 a 20 valores. O sistema inclui a 
percentagem de cada um, somando a nota final do período, de cada aluno, estando 
no mesmo quadro todos os alunos, distribuídos por turmas ou graus. As pautas e 
termos de frequência saem também deste sistema). 
 
 
a) Considera o sistema adequado? 
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 Gráfico 37 
Os docentes consideram o sistema adequado. As principais razões enunciadas para essa 

consideração têm a ver com a exequibilidade: “Sim. É rápido, mais tranquilo, mais fácil e 

eficaz.”; “ É claro ao nível da prestação de cada aluno, e permite ter panorama geral da 

turma. Ajuda em termos administrativos também.”; “É rápido e prático.” 
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b) O que pode melhorar, no Sistema de Avaliação? 
São apresentadas duas sugestões, que se relacionam mais com aspectos 

administrativos: “Estar organizado de forma que se articule com outros ficheiros de 

informação: inscrições, listas de turma, registos biográficos do aluno. Em suma, um 

grande sistema de gestão escolar.”; “Se no futuro houver uma plataforma (automática) 

on- line, poderá facilitar bastante o trabalho a professores e secretaria.” 

 

16. Avaliação de Professores (Só Q.P.) 
 
a) Em relação ao modelo de avaliação escolhido, considera-o adequado?  

 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 38 

 

Unanimemente, os professores consideram o sistema de avaliação de professores 

adequado. “É simples e objectivo.”; “É qualitativo, aborda uma grande variedade de 

competências.” 

b) O que pode melhorar, no modelo de avaliação de professores? 

 

Os docentes apresentam duas sugestões de melhoria: “Uma zona de reflexão ou de 

justificação. Mensurar com exatidão as competências necessárias para se ser um 

professor exemplar. Acompanhar o professor durante o ano letivo no sentido de o ajudar 

a melhorar e a superar-se constantemente. Inclusivamente, dando-lhe formação. Não 

existem estruturas pensadas no sentido desse apoio.”; “A avaliação, neste caso, poderia 

ser mais precisa e direta.” 

 

 

17. Relatórios de Avaliação de Atividade (Só Q.P.) 
 
a) Considera o modelo de relatório adequado? 
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Gráfico 39 

 

O Modelo de Relatório de Atividade foi considerado adequado pela maioria dos docentes, 

que valorizam o facto de ser prático e objetivo. “Prático e de fácil preenchimento.”; “É 

simples e objectivo.”; “É objectivo e tem espaço para observações importantes.” 

 

b) O que pode melhorar, no modelo de Relatório de Atividade? 

 

Um docente escreveu uma sugestão: “Serem criados modelos para diferentes tipos de 

atividade: Audições, Workshops, Projetos de maior envergadura com maior duração, 

visitas de estudo; outros.” 

 

18. Livro de Ponto Digital (Só Q.P.) 
 
a) O facto de ser digital, considera positivo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 40 
Os dois professores que não consideram que é positivo o suporte digital, justificam-no 

com: “Não. Para uma utilização nas aulas e mais regular, facilitava em livro.”; “Não. Não é 
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feito na hora.” Os professores que vêm vantagens no suporte digital do livro de ponto, 

indicam as seguintes razões: “Facilita o preenchimento e tem muito melhor aspeto.”; “É 

muito mais fácil, o seu preenchimento.”; “Porque vemos os sumários aluno a aluno.”; 

“Permite-nos preparar melhor as aulas.” 

 

b)   Como considera a organização por aluno e por semanas? 
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  Gráfico 41 
 

Os docentes revelam gostar da organização por aluno. 

 
 
c)    Qual o modelo que prefere?   
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 Gráfico 42 
OUTRO: “Sem Preferência”. 

 Pela análise dos dados, pode-se aferir que a maioria dos docentes prefere o modelo 

actual de livro de ponto. 

19. Considera que trouxe benefícios para a organização interna, a alteração dos 
documentos pedagógicos? (Só Q.P.) 
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O Professor que não respondeu, não conhecia a escola, anteriormente. 

Os benefícios que os professores consideram que advieram da alteração dos 

documentos pedagógicos são: “Todos.”; “Simplificação/ Organização.”; “Desde logo uma 

clarificação sobre o que temos de trabalhar, como informar e como organizar o nosso 

trabalho e as tarefas escoares de cada um.” 

 

Concluo, nesta questão que a alteração dos documentos foi considerada benéfica para a 

organização interna. 
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VI - CONCLUSÕES 

Considero que seria pertinente, antes de apresentar as conclusões finais, realizar uma 

síntese das apreciações realizadas em cada uma das questões das entrevistas e 

questionários, para inferir com uma visão mais geral, a proficuidade da restruturação dos 

documentos. 

Portefólio do Aluno: No geral, depreendi que a criação de um Portefólio do Aluno foi 

uma boa iniciativa, elogiada pelos membros da comunidade escolar, e por isso, seria bom 

mantê-lo. Os 32 inquiridos consideraram o portefólio do aluno uma ferramenta útil. 

Alunos, pais e docentes mostraram que acreditam no potencial do portefólio para ajudar 

os discentes a organizar melhor o trabalho. 

Caderneta do Aluno: No início do ano lectivo 2013/2014, a Caderneta continuou no 

formato anterior, por uma questão prática, que é imprimir ou fotocopiar com facilidade as 

páginas que a constituem, mas foram acrescentadas as sugestões propostas. 

Plano Anual de Actividades: Este novo modelo de P.A.A. revelou-se útil e versátil. 

Alguns entrevistados consideram que pode, contudo, ser dispensado, porque a 

informação pode ser consultada na entrada do CMF. Os que referem razões para o ter no 

portefólio, explicam que é útil para que os alunos e encarregados de educação possam 

estar informados das actividades a decorrer, e acrescentar outros eventos, 

nomeadamente testes escolares, permitindo organização, planificação e gestão do 

tempo. 

Dossier de Disciplina: creio que a alteração dos conteúdos, e uniformização do aspeto 

dos dossiers de disciplina, facilitou o trabalho a todos as partes: docentes, discentes, 

encarregados de educação, direcção pedagógica e funcionárias administrativas. A 

consulta de informação é prática e facilmente acessível.  

Critérios de Avaliação: A criação de critérios de avaliação mais uniformes e 

simplificados revelou-se prática e mais funcional. Contudo, mostra- se pertinente definir e 

publicar mais claramente os seus parâmetros e rever a sua ponderação, em conselho 

pedagógico. A sua publicação e inserção no portefólio revelou-se eficaz para a 

consciencialização dos alunos sobre o seu aproveitamento escolar e auto-avaliação. 

 Programas de disciplina: Esta sub - organização do Programa, em Planificação anual 

por trimestres e lista anexa de suportes pedagógicos propostos, por ciclo de estudos e 
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grau, mostrou ser mais acessível para consulta de todos. A inclusão da planificação do 

grau que frequenta, no portefólio do aluno, é apoiada pela maioria dos intervenientes, que 

acredita poder ajudar os alunos a planificar o trabalho e alcançar os objectivos. 

Matrizes de Prova: As matrizes são práticas e o facto de terem um aspeto uniforme e 

estruturas aproximadas, entre departamentos, institui um processo de avaliação 

padronizado, sem ser rígido. O novo modelo das matrizes de prova é considerado 

funcional e a maior parte dos inquiridos apoia a sua inclusão no portefólio do aluno. 

Folhas de Prova: A avaliação dos professores sobre as folhas de prova é claramente 

positiva. Estas folhas revelaram- se muito funcionais para o processo de avaliação, e 

creio ser muito vantajoso manter o seu formato. A meu ver, a principal razão de sucesso 

destas folhas é o facto de derivarem directamente das matrizes de prova. Este facto 

deixa-me contudo duas reservas: numa escola maior, não sei se seria tão prático ter 

folhas de prova específicas para cada grupo e cada grau. Para nós é fácil: na semana 

anterior às provas do primeiro período, a funcionária imprime as folhas necessárias para 

os alunos de cada professor, mas são, apenas, cerca de 100 alunos. A outra reserva, é 

que quando se alteram as matrizes, também se têm de alterar as folhas de prova; mas 

querendo-se estabilidade, as matrizes não estão sempre a ser alteradas, e mesmo que 

sejam, não é difícil alterar as folhas. 

Sistema de Avaliação: Os docentes consideram o sistema adequado. As principais 

razões enunciadas para essa consideração têm a ver com a exequibilidade: rápido, 

prático, fácil, eficaz, claro, e permitir ter um panorama geral da turma. 

Ficha Informativa de Avaliação Trimestral: Todos consideram importante atualizar a 

ficha trimestralmente e tê-la no portefólio. As fichas informativas são um registo escrito da 

avaliação do aluno ao longo do ano, que podem ser consultadas em anos futuros 

também. Acredito, pelos dados recolhidos, que o actual modelo, de uma folha, é mais 

prático, do aspeto de arquivo, porque é de apenas uma folha por ano, por aluno. Contém 

a informação necessária num só documento, permitindo analisar rapidamente a evolução 

do aluno em todas as disciplinas, ao logo do ano, numa escala de 20 valores, e como é 

também menos perdulário, é mais eficiente que o anterior modelo. 

Plano de Acompanhamento Pedagógico: Dos 17 participantes, que estavam em 

condições de responder a esta questão, a maioria afirma considerar que o plano tem boa 

organização, é prático e ajuda o aluno a compreender o processo de superação das 
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dificuldades. Contudo há uma certa reserva em relação à utilização prática, no sentido de 

provavelmente ser lido uma vez pelos alunos e encarregados de educação e depois cair 

no esquecimento, porque o processo de acompanhamento pedagógico, para suprir as 

dificuldades é prático, e não teórico, servindo o documento apenas como um apoio. O 

Plano de acompanhamento pedagógico é um documento obrigatório, e por isso, tem de 

existir. Quando em Dezembro de 2012, a legislação foi alterada, adaptamos “ à pressa” o 

Plano de Recuperação (porque a avaliação já estava a decorrer), para ser um Plano de 

Acompanhamento Pedagógico, mas creio que o devíamos rever, em conselho 

pedagógico, porque o processo pode não estar suficientemente prático e claro, passando 

talvez a opção por um relatório. 

Avaliação dos Professores: Os professores consideram o modelo de avaliação 

adequado, mas deixam a sugestão de haver um espaço de reflexão, e um 

acompanhamento formativo ao longo do ano lectivo, para que os possam evoluir e 

melhorar nas competências em que não têm tão boa prestação. 

Relatórios de Atividade: O Modelo de Relatório foi considerado adequado pela maioria 

dos docentes, que valorizam o facto de ser prático e objetivo. Este modelo pode ser 

alterado no caso de necessidade de acrescentar informação não incluida nesta estrutura 

básica. 

Livro de Ponto Digital: A organização por aluno/turma, com as semanas de formação 

previstas já indicadas, no livro de ponto de cada professor, foi considerada boa, prática e 

clara, pelos docentes. Eu acrescentaria que ajuda também a organização administrativa, 

em relação à contagem de horas de formação dos alunos e dos docentes, assim como à 

própria planificação de aulas. O seu suporte digital, foi considerado positivo pela maioria 

dos docentes, por ser de preenchimento fácil e ter no final um bom aspeto, (para além de 

facilitar a legibilidade). 

Dossier Técnico- Pedagógico: A recolha de toda a documentação num só Dossier 

físico, não é possível, mas a possibilidade de ter grande parte deles em formato digital, 

permite tê-los num só arquivo digital. Revela-se muito prático, menos despesista e menos 

burocrático, poupando tempo e material, embora haja a necessidade de ter determinados 

documentos em papel. 

Dropbox com Documentação Pedagógica: da observação direta e utilização regular da 

Dropbox, posso a firmar que a sua criação se revelou muito útil, prática e versátil. 
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Quando questionei informalmente, pela primeira vez, a funcionária administrativa que 

usualmente trabalha com a Documentação Pedagógica, disse-me que gostava da sua 

organização, mas demorava muito tempo a realizar os Upload’s. Isto acontecia, porque 

ainda não a tinha instalado no seu computador. Quando a instalou, e deixou de ter de 

realizar as operações on-line, disse-me um dia: “ Sou a fã número um da Dropbox! É 

muito prático e rápido, afinal. Poupa-se muito tempo e está tudo ali organizado, à mão.” 

A alteração da Identidade Corporativa não passou despercebida, e os participantes 

consideraram que contribuiu para o melhoramento da imagem do CMF. 

A restruturação dos documentos foi considerada benéfica para a organização interna, 

e ressalta um apreço dos inquiridos pela acessibilidade, organização e uniformização, 

não apenas dos documentos, mas também do ensino. Considera-se, também, que a 

nova documentação cumpriu o objectivo de que contribuir para uma melhor informação, 

maior envolvimento e dinamização de toda a comunidade escolar nas actividades e no 

processo de aprendizagem, e reforça a consciencialização da necessidade desse 

envolvimento de todos neste processo.  

A opinião é unânime, de que esta nova documentação ajudou a melhorar a informação 

sobre o ensino praticado no Conservatório. No entanto, é premente lembrarmo-nos 

sempre que é necessária a colaboração de todos, e que este ensino é sobretudo prático 

e os seus resultados também. 

Acredito que é desta relação de um ensino prático, (mesmo nas disciplinas mais 

“teóricas”), com um bom suporte documental e o contacto próximo entre os diferentes 

intervenientes do processo de ensino/ aprendizagem, que se desenvolve um trabalho 

sólido. 

Discussão 

Estes documentos foram criados, ou alterados, numa fase do ensino em que tem havido 

sucessivas alterações legislativas, que criam muita instabilidade. Se pudermos, na 

documentação, manter o processo simplificado e eficiente, creio que poderemos poupar 

energias para o mais importante, que é concentrarmo-nos no Ensino. Se esses 

documentos ajudarem os nossos alunos a obter melhores resultados, mais vantajosos 

são. 

Considero que os objectivos deste trabalho foram amplamente atingidos, no sentido em 

que foi possível apurar a utilidade da restruturação dos documentos pedagógicos no 
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processo ensino- aprendizagem, e recolheu-se ainda informação para melhorar essa 

documentação. 

Embora, numa fase inicial (em 2011), tenha havido um trabalho muito intenso nos 

dossiers de disciplina, no portefólio do aluno, e no processo de avaliação, este processo 

foi demorado, e tivemos 2 anos de experimentação dos documentos, antes de realizar a 

avaliação da sua utilidade. Quando iniciei esta investigação, não encontrei nenhum 

trabalho académico sobre o assunto, com esta dimensão mais geral, dos documentos, 

interligados. Creio que essa poderá ser a principal contribuição desta tese, essa 

perspectiva dos documentos pedagógicos como um todo, parte do processo de ensino- 

aprendizagem, que devem contribuir para a eficiência da escola, que tem o seu contexto 

próprio, mas que está inserida também na rede de escolas de ensino especializado de 

música. 

Sendo esta investigação realizada no Conservatório de Música de Felgueiras, e tendo o 

processo sido pensado especificamente para a sua realidade, (embora alguns 

documentos tenham estruturas parecidas com os de outras escolas), os resultados 

obtidos desta restruturação, poderiam ser diferentes noutras instituições. 

 

Considerações finais 
Os Documentos são uma parte importante de qualquer instituição, uma vez que são uma 

fonte de informação sobre a actividade realizada. Se forem práticos, melhor. Se 

contribuírem para a Unidade institucional, como um todo, melhor ainda. 

Os Documentos Pedagógicos são uma parte de um todo muito maior. Acredito que 

podem ajudar no processo de ensino/ aprendizagem, ajudando principalmente o 

processo de avaliação a ser mais claro e eficaz. 

Pelos resultados obtidos, concluo que a Reformulação da Documentação Pedagógica foi 

benéfica, e que os novos Documentos contribuíram para melhorar a identidade 

institucional do CMF, clarificar o processo de avaliação e para a organização do processo 

de ensino/aprendizagem. 

Pelos dados aferidos, através da observação direta e de entrevistas e questionários 

realizados a docentes, discentes e encarregados de educação, a renovação e 

restruturação da organização documental ajudou a suprir lacunas existentes, a esse 

nível, naquele momento.  
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Concluo por tudo isto, que a documentação criada se revelou eficiente, para o 

Conservatório de Música de Felgueiras, embora esteja sempre em aberto, porque este 

processo nunca é definitivo, de modo a poder-se efectuar actualizações, conforme a 

legislação, corrigir falhas ou lacunas. 

 

98 
 



BIBLIOGRAFIA: 

 

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

http://www.anqep.gov.pt/default.aspx 

ALVES, Ivone, (1993). Dicionário de terminologia arquivística. Lisboa: Instituto da 

Biblioteca Nacional e do Livro  

Anexo III - Orientações relativas à candidatura à Tipologia 1.6. “Ensino Artístico 

Especializado” do Eixo 1 – Qualificação Inicial de Jovens, do POPH 

ARTAUD, P.-Y. (1996). A Propos de Pédagogie. Gérard Billaudot 

 
BARBOSA, Alan C. Castro, (2010). Do nada, nada se cria 

http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/do-nada-nada-se-cria-

gestao-escolar/46753/ 

BERNOLD, Philippe; DUFEUTRELLE, Sophie; PLOQUIN-RIGNOL, Annie;(2002). 10 ans 

avec la flute traversière; Collection 10 ans avec  

 

Câmara Municipal de Felgueiras  

http://www.cm-felgueiras.pt/VSD/Felgueiras/vPT/Publica/OConcelho/Apresentacao/ 

 

Diário da República Electrónico  

http://www.dre.pt  

Diário da República, Decreto-Lei n.º 139/2012, D.R. n.º 129, Série I, de 05 de Julho 

Diário da República, Despacho n.º 12522/2010, D.R. n.º 149, Série II, de 03 de Agosto 

Diário da República, Despacho n.º 15897/2009, D.R. n.º 133, Série II, de 13 de Julho 

Diário da República, Despacho n.º 23057/2009, D.R. n.º 203, Série II, de 20 de Outubro 

Diário da República, Despacho n.º 3999/2011, D.R. n.º 43, Série II, de 02 de Março 

Diário da República, Despacho nº 16910/2011, D.R. n.º 240, Série II, de 16 de Dezembro 

Diário da República, Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de Dezembro 

99 
 

http://www.anqep.gov.pt/default.aspx
http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/do-nada-nada-se-cria-gestao-escolar/46753/
http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/do-nada-nada-se-cria-gestao-escolar/46753/
http://www.cm-felgueiras.pt/VSD/Felgueiras/vPT/Publica/OConcelho/Apresentacao/
http://www.dre.pt/


Diário da República, Portaria n.º 225/2012, D.R. n.º 146, Série I, de 30 de Julho 

Diário da República, Portaria n.º 243-B/2012, D.R. n.º 156, Série I, de 13 de Agosto 

Diário da República, Portaria n.º 691/2009. D.R. n.º 121, Série I, de 25 de Junho 

Diário da República, Portaria n.º 851/2010, D.R. n.º 173, série I,de 06 de Setembro  

Diário da República, Portaria nº1310/2005. D.R. nº 243, Série I, de 21 de Dezembro. 

 

Direção Geral de Educação – Programas e Metas Curriculares 

http://www.dge.mec.pt/metascurriculares/?s=directorio&pid=2 

 
Federação Nacional da Educação 

http://www.fne.pt/files_old/consulta_nacional_acca/015grelhas_aval[1]._desempenhopedro.pdf 

 
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu 

http://www.igfse.pt/content.asp?startAt=2&categoryID=413&newsID=2457&offset=0 

 

JUSTINO, David, (2013). Atlas da Educação, CESNOVA; EPIS 

LIBÂNEO, J. C., (2001). Organização e gestão escolar: teoria e prática. Goiânia: Editora 

Alternativa 

 

MEDEIROS, Ruy Hermann Araújo, (2003). Arquivos Escolares, Breve Introdução ao seu 

conhecimento http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/revis/revis14/art8_14.pdf 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Direcção – Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular (2009). Programa de Português do Ensino Básico 

 

Pedagogia em Foco  

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/fundam02.htm  

PEREIRA, M. J. T. A. (2011). Motivação dos alunos no ensino especializado da música - 

Implementação de uma ferramenta metodológica. Aveiro, Universidade de Aveiro. 

ROUSSEAU, Jean-Yves. Les archives, (1991). Transfert et accès. Guide pratique pour 

les sciences sociales. Ottawa: Féderation Canadiense des sciences sociales 

100 
 

http://www.dge.mec.pt/metascurriculares/?s=directorio&pid=2
http://www.fne.pt/files_old/consulta_nacional_acca/015grelhas_aval%5b1%5d._desempenhopedro.pdf
http://www.igfse.pt/content.asp?startAt=2&categoryID=413&newsID=2457&offset=0
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/revis/revis14/art8_14.pdf
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/fundam02.htm


ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol, (1998). Os fundamentos da Disciplina 

Arquivística. Lisboa: Dom Quixote. 

SANTOS, Madalena Domingues. Dicionário Prático Comercial e Administrativo (Direito, 

Economia, Metrologia, Informática, Comércio Externo, Administração Pública. Porto 

Editora. ISBN 972-0-32832.0 

STOUNE, Michael (1998), The Flutist’s Handbook: a Pedagogy Anthology  

 

101 
 



ANEXOS 

102 
 


	ARTAUD, P.-Y. (1996). A Propos de Pédagogie. Gérard Billaudot
	BERNOLD, Philippe; DUFEUTRELLE, Sophie; PLOQUIN-RIGNOL, Annie;(2002). 10 ans avec la flute traversière; Collection 10 ans avec
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Direcção – Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (2009). Programa de Português do Ensino Básico
	STOUNE, Michael (1998), The Flutist’s Handbook: a Pedagogy Anthology
	ANEXOS

