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INTRODUÇÃO 
 

A elaboração de um projeto permite, por inerência, a oportunidade de analisar o universo em 
torno do seu propósito e assim definir objetivos concretos que se façam sentir, para além do imediato, 
a médio e a longo prazo. No contexto escolar, a realização de um PE surge como um meio de 
implementação e/ou renovação das práticas onde o empenho e dedicação dos diversos atores é 
essencial para a sua idealização e consequente operacionalização, na procura de um caminho que 
seja verdadeiramente significativo para toda a comunidade escolar e uma referência para a sua 
identidade. 

O PE, nos termos da legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua 
redação atual através do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho), afirma-se como um instrumento de 
constituição e exercício do processo de autonomia que garante às escolas o poder de decisão nos 
domínios estratégico, administrativo, organizacional e pedagógico. Assim, compreende-se o PE como 
o instrumento que, em conjunto com o Regulamento Interno e com o Plano Anual de Atividades 
(operacionalização), seja uma referência para a concretização e aferição do serviço educativo 
disponibilizado nesta instituição.  

1 – Diagnóstico Estratégico   
 

1.1 Caracterização da Escola 
 

O CML – FR integra a Rede de Escolas Públicas do Ministério da Educação do Sistema 
Educativo Português desde 2 de maio de 2018, por despacho da Senhora Secretária de Estado 
Adjunta e da Educação. Através do Despacho n.º 4896/2018, de 17 de maio, foi celebrado um 
protocolo de coordenação técnica entre o Município de Loulé e o Ministério de Educação com a 
cedência do edifício Solar da Música Nova para a instalação do Conservatório e, assim, permitir o 
cumprimento das obrigações do Estado na área do Ensino Artístico Especializado, salvaguardando o 
interesse público e a possibilidade de uma mais-valia para a comunidade limítrofe. A escola CML – 
FR é identificada também como uma unidade orgânica na Portaria n.º 45/2019, de 4 de fevereiro, 
como uma instituição em funcionamento no ano letivo de 2018-2019. 

O CML – FR foi inaugurado no dia 12 de setembro de 2018, pelo Primeiro Ministro, Dr. António 
Costa.  

Patrono 

Francisco Rosado (1951-2015) nasceu e estudou em Faro até ao término dos seus estudos 
secundários. Opositor ao regime de Salazar, partiu para Paris, obtendo o estatuto de exilado político 
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da ONU. Um ano após a Revolução dos Cravos, em 1975, regressou à sua terra natal para continuar 
os estudos na área da música. Estudou flauta de bisel com Catarina Latino e Pedro Couto Soares, 
tendo participado também em várias master classes promovidas pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Foi no ensino e na promoção da música antiga que assumiu grande destaque no Algarve. 
Para além de outros projetos, esteve ligado à programação dos Encontros de Música Antiga de Loulé 
desde 1999, tendo sido o seu grande mentor e durante todas as edições o seu diretor artístico. Aqui 
fundou o Ensemble de Flautas do Centro de Expressão Musical de Loulé, agrupamento com vários 
CDs gravados. Enquanto docente influenciou positivamente várias dezenas de alunos ao longo do seu 
percurso, tendo lecionado as disciplinas de flauta de bisel e de classe de conjunto.  

Francisco Rosado faleceu no dia 23 de setembro de 2015, vítima de doença súbita.  
 

O edifício e sua Recuperação 

O Solar da família Barros e Aragão, localizado no topo da Rua Sacadura Cabral (antiga Rua 
Ancha), ter-se-á fundado sobre construções preexistentes dos séculos XVI/XVII de que ainda existem 
alguns vestígios no quadrante Norte/Nascente. A sua expressão arquitetónica integra-se no 
movimento renovador dos solares e dos pequenos palácios rurais e urbanos do período pós-terramoto, 
alguns dos quais incorporaram campanhas de obras de enobrecimento. As datas inscritas na escada 
de aparato, respetivamente 1812 e 1826, poderão revelar esta possibilidade. No Plano de Pormenor 
de Loulé é proposta a sua reconstrução e reabilitação, estando referenciado como lamentavelmente 
degradado, nalguns locais em ruína, apresentando inúmeros acrescentos tanto em altura como em 
largura, pelo que a intenção da Câmara Municipal de Loulé permitiu preservar ainda o que permanecia 
da identidade cultural do imóvel, classificado como Monumento de Interesse Municipal. Assume a 
denominação de “Solar da Música Nova” aquando da ocupação do espaço pela banda de música 
“Música Nova”, tendo sido posteriormente adquirido pelo Município em 2008. 

A abordagem ao conjunto arquitetónico procurou estabelecer um diálogo em continuidade 
entre dois tempos históricos e estéticos. O elevado estado de degradação em que se encontrava o 
Solar, em virtude da sua profunda alteração nos finais do século XIX, princípios do século XX, em 
consequência da sua recompartimentação e ampliação através de um novo piso, e do seu progressivo 
abandono, implicou uma abordagem técnica e cultural exigente. A reinstalação do anterior uso 
relacionado com a educação musical, requereu dotar o edifício de uma rede de infraestruturas, 
indispensável para o adequado funcionamento das respetivas entidades instaladas, cujos requisitos 
acústicos são determinantes, pelo que foram cuidadosamente integradas na estrutura tipológica do 
Solar e não o inverso. Ou seja, pretendeu-se repor a identidade espacial preexistente de modo a que 
se reconheça a identidade cultural enquanto edifício uno, precisamente espaço, expressão e forma. 
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Evitou-se assim o esvaziamento da unidade espacial em favor da exclusiva defesa das fachadas, 
reafirmando-se a unidade espácio-funcional e volumétrico-formal.  

Resgatar a ruína, enquanto reconhecido valor patrimonial e de estima pública, implicou 
estabelecer um compromisso de custo-benefício em favor da comunidade, e é precisamente este 
equilíbrio que se procurou nas opções tomadas. Sobretudo por estas permitirem um adequado uso 
dos espaços e salvaguardar-se, no plano cultural, a memória patrimonial deste Solar.1 
 

Enquadramento Legal 

O enquadramento legal do EAE de Música é delimitado pelos diversos normativos que tiveram 
a sua origem no Decreto-Lei n.º 310/83 de 1 de julho, até à legislação mais atual, na figura do Decreto-
Lei n.º 55/2018 de 06 de julho, que especifica a sua estrutura curricular. Por sua vez, para além dos 
diplomas que regulamentam os estabelecimentos do ensino não artístico, o CML – FR encontra-se 
abrangido por legislação específica, nomeadamente, através da Portaria 223-A/2018, de 03 de agosto 
(ensino básico) e da Portaria 229-A/2018, de 14 de agosto (ensino secundário).  

O EAE de Música é também regido pela Portaria n.º 693/98, de 3 de setembro, na sua redação 
atual, que contempla a oferta dos instrumentos para a frequência deste tipo de ensino, que à data são 
os seguintes: acordeão, clarinete, contrabaixo, cravo, fagote, flauta de bisel, flauta transversal, guitarra 
clássica, guitarra portuguesa, oboé, percussão, piano, saxofone, trombone, trompa, trompete, tuba, 
violeta, violino e violoncelo.  
 

1.2 Caracterização da Comunidade educativa  
 

 Alunos  

 No ano letivo de 2019/2020 matricularam-se duzentos e noventa e três alunos no CML - FR, 
tendo-se verificado um aumento de cerca de quarenta alunos relativamente ao ano transato - ano de 
inauguração da escola. A distribuição dos discentes, por ano e regime de frequência, foi a seguinte: 
 

Mapa geral de alunos 2019/2020 

Ano de 
escolaridade 

Regime de Frequência Articulado 
Regime de Frequência 

Supletivo 
Total 

5.º 88 0 88 

6.º 104 8 112 

 
1 Texto elaborado pelos arquitetos responsáveis pela recuperação do edifício 
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7.º 5 4 9 

8.º 0 0 0 

9.º 69 0 69 

10.º 0 10 10 

11.º 1 0 1 

12.º 2 0 2 

Total 271 22 291 
(Dados de fevereiro de 2020) 

 
O CML - FR engloba, maioritariamente, alunos do concelho de Loulé sendo residual a 

frequência de alunos de outras cidades. Os dados acima apresentados evidenciam uma clara 
predominância do regime de frequência articulado, tendo sido estabelecidos protocolos com várias 
escolas, a saber: Agrupamento de Escolas Eng.º Duarte Pacheco (Escola Básica 2/3  Eng.º Duarte 
Pacheco e Escola Básica Professor Aníbal Cavaco Silva - Boliqueime), Agrupamento de Escolas 
Padre João Coelho Cabanita (Escola Básica 2/3 Padre João Coelho Cabanita e Escola Básica 
Professor Sebastião Teixeira - Salir), Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres (Escola Básica S. 
Pedro do Mar), Agrupamento de Escolas D. Dinis (Escola Básica 2/3 D. Dinis), Agrupamento de 
Escolas de Almancil (Escola Básica Dr. António Agostinho) e Escola Secundária de Loulé.  
 

 Docentes 

 A situação profissional dos professores do EAE esteve durante muitos anos sem quaisquer 
garantias de estabilidade. O Decreto-lei n.º 15/2018, de 7 de março, veio aprovar um regime específico 
de seleção e recrutamento de docentes do EAE passando estes, pela primeira vez, a usufruir de um 
regime jurídico próprio, mais adequado às particularidades deste tipo de ensino. Também pela primeira 
vez, os docentes passaram a beneficiar de um sistema ordinário de vinculação, através da celebração 
de três contratos sucessivos ou duas renovações - regime igual ao estabelecido no Decreto-lei n.º 
132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual, para o ensino geral. 

O ano letivo de 2019/2020 representa o 2.º ano de funcionamento do CML - FR o que, face 
aos normativos anteriormente enunciados, significa que todos os docentes são contratados. Contudo, 
finalizado o ano letivo de 2020/2021, em concordância com os mesmos diplomas, é expectável que o 
CML - FR tenha professores em condições de cumprir a legislação aplicável e, assim, serem criados 
os primeiros quadros de nomeação definitiva.  

Os professores são recrutados para a sua área de formação, de acordo com a distribuição do 
serviço docente que atenta as especialidades de cada professor. No presente ano letivo, o CML - FR 
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tinha ao seu serviço dezoito docentes com horário anual completo e doze docentes com horário anual 
incompleto. 
 

 Pessoal Não Docente  

 O pessoal não docente do CML - FR é um elemento essencial para a estrutura e para o bom 
funcionamento da escola pela importância que releva para a logística e para a organização educativa.  
Os Assistentes Técnicos garantem os mais diversificados serviços administrativos que vão desde o 
atendimento ao público, à contabilidade, à tesouraria, às matrículas e certidões de alunos, ao registo 
de assiduidade do pessoal não docente, passando ainda pelos vencimentos dos docentes da 
instituição.  

Por sua vez, os Assistentes Operacionais são responsáveis por várias ações, nomeadamente: 
pelos serviços de ação educativa nos momentos de intervalo, pela conservação e limpeza dos 
espaços/materiais do CML-FR, pelo registo da assiduidade dos docentes, pelo acompanhamento das 
crianças entre escolas e pela gestão do PBX.  

O pessoal não docente encontra-se vinculado aos quadros da Câmara Municipal de Loulé. 
Paralelamente, de forma a colmatar a existência de algumas necessidades assinaladas quanto à falta 
de pessoal em ambos os departamentos - Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais -, a 
autarquia tem vindo a contratar novos funcionários a termo resolutivo. 
 

 Pais e Encarregados de Educação 

A família representa na escola um elo fundamental para o sucesso dos alunos. Nesse sentido, 
pode e deve participar na vida escolar, no seu papel educativo e na sua missão. Os pais e 
encarregados de educação podem fazer-se representar de diversas formas: a título individual, como 
porta-voz da turma ou da Associação de Pais e Encarregados de Educação ou como membros do 
Conselho Geral.   

No ano letivo de 2019/2020 foi criada a Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
CML - FR e aprovados os seus estatutos, de acordo com a legislação aplicável.   

Autarquia 

O relacionamento Escola - Autarquia é um vetor de desenvolvimento social e cultural. A 
participação conjunta das duas entidades tem vindo a permitir, quer pelas parcerias, quer pela 
participação nos órgãos de gestão - Conselho Geral e Conselho Municipal de Educação -, a criação 
de novas sinergias na cidade de Loulé.  
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1.3 Análise S.W.O.T. 
 

Para a elaboração do diagnóstico procedeu-se a uma análise SWOT onde são confrontadas 
as forças da instituição (de forma a serem potenciadas/consolidadas) e a suas fraquezas (a serem 
corrigidas/eliminadas), não deixando de referir as respetivas oportunidades (a serem 
exploradas/melhoradas), bem como os constrangimentos a evitar (a serem reduzidos/desafios a 
vencer). Os pontos enunciados baseiam-se numa existência ainda muito embrionária do CML – FR, 
mas que permitiram definir alguns dos princípios e linhas orientadoras de forma a concretizar a missão 
a que nos propomos. 

 Fatores Positivos Fatores Negativos 

Fa
to

re
s  

In
te

rn
os

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
● Reconhecimento do papel educativo 

e integrador da escola pelos seus 
atores; 

● Gestão motivada e comprometida 
com o sucesso e qualidade de 
ensino; 

● Adesão à tecnologia e da sua 
adesão junto da comunidade 
educativa; 

● Abertura à mudança/inovação; 
● Realização de projetos de 

intercâmbio; 
● Oferta educativa diversificada; 
● Boas instalações; 
● A oferta da Câmara Municipal de 

Loulé de transportes que permite a 
deslocação dos alunos entre as 
escolas; 

● Empenho dos órgãos de 
administração e gestão, do pessoal 
docente e não docente na criação de 

● Sets de instrumentos ainda 
incompletos, especialmente na área 
da percussão e das teclas, tal como 
materiais de som para apoio nas 
aulas de conjunto; 

● Inexistência no acervo do CML - FR 
de alguns dos instrumentos 
constantes na Portaria n.º 693/98, de 
3 de setembro; 

● A necessidade de aquisição de 
recursos didáticos e pedagógicos 
para a biblioteca; 

● Necessidade de reforço e incentivo 
ao acompanhamento do estudo 
individual; 

● Falta de hábitos de trabalho 
sistemático/estudo individual dos 
alunos; 

● Insuficiência de ações de 
capacitação dos assistentes 
operacionais na gestão de conflitos; 
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um ambiente seguro e que permita a 
integração e valorização da 
individualidade do aluno; 

● A partilha de responsabilidades com 
as lideranças intermédias e a 
valorização das competências 
profissionais; 

● Realização de atividades abertas à 
comunidade; 

● Disponibilidade de atendimento e 
abertura com a comunidade limítrofe; 

● Bom relacionamento com as 
instituições de Loulé (Sociedade 
Filarmónica Artistas de Minerva, 
Fundação António Aleixo, Casa da 
Cultura etc.); 

● Efetiva colaboração educativa com 
as escolas de articulação. 

● Necessidade da sensibilização dos 
encarregados de educação para a 
valorização do EAE de música de 
forma a influenciar positivamente os 
resultados dos seus educandos; 

● A potencial desistência dos alunos do 
EAE de música, com ênfase nos 
alunos do regime de frequência 
supletivo;  

● Falta de espaços onde os alunos 
possam estar enquanto aguardam 
pelas suas aulas; 

● Alguma carência no número de 
assistentes técnicos e operacionais e 
a necessidade de atualizar os 
estatutos das carreiras de alguns dos 
trabalhadores existentes; 

● Inexistência de quadro de 
professores. 

Fa
to

re
s  

Ex
te

rn
os

 

Oportunidades Constrangimentos 
● Melhoria da articulação entre as 

escolas parceiras e o CML – FR; 
● Estabelecimento e alargamento de 

parcerias e protocolos, com 
instituições públicas e privadas, que 
permitam beneficiar os alunos do 
Conservatório; 

● Abertura do curso de iniciação – 1º 
ciclo; 

● Alargamento da oferta educativa 
(Música Antiga, Curso Profissional 
Secundário de Jazz); 

● Participação reduzida dos 
encarregados de educação na vida 
escolar dos educandos; 

● A incapacidade financeira de alguns 
encarregados de educação para o 
aluguer ou compra de instrumentos; 

● O isolamento de alunos que vivem 
em algumas zonas carenciadas no 
que à rede de transportes públicos 
respeita; 

● Escassez de ações de formação 
direcionadas aos Grupos de 
Recrutamento M1 a M32; 
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● Potenciação dos meios Web e de 
comunicação como canais 
privilegiados; 

● Criação de uma associação de pais 
e EE e de estudantes; 

● A participação conjunta em projetos 
organizados pela rede pública dos 
conservatórios de música de 
Portugal Continental e Ilhas 
(OJ.COM e CJ.COM); 

● Participação do CML – FR nas 
estruturas Municipais de definição de 
políticas educativas (Conselhos 
Municipais de Educação); 

● Parcerias com instituições do ensino 
superior; 

● Disponibilização do Centro de 
Formação Litoral à Serra para a 
formação de professores. 

● Descrédito da imagem e respeito da 
profissão de professor nos últimos 
anos. 

 

 
2 – Missão, Visão, Princípios e Valores 
 

2.1 Visão 
 
O CML - FR ambiciona capacitar a escola com as mesmas oportunidades de formação das 

instituições parceiras da rede pública do Ministério da Educação. Esta realidade será impactante não 
só junto da comunidade escolar propriamente dita, mas também junto da população circundante, que, 
numa relação de simbiose, permitirá desenvolver o EAE de Música no concelho e nesta região do 
país.  

 
2.2 Missão 

 
Como escola do EAE de Música, é missão do CML - FR prover aos discentes uma formação 

sólida, fundada e estruturada com rigor técnico, científico e artístico, capacitando-os para a 
possibilidade de um futuro profissional na área da música. 
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Assume-se também, numa era globalizada e em constante transformação, o compromisso de 
dispor de um serviço educativo que providencie oportunidades de aprendizagem direcionadas ao 
aluno através de metodologias de ensino e de avaliação que permitam, por um lado, respeitar e 
valorizar aquela que é a tradição do ensino de música nos Conservatórios, e por outro, articular as 
aprendizagens com as exigências da sociedade no presente.  

 
2.3 Princípios e Valores  

 

No CML - FR a formação do aluno rege-se por princípios orientadores que visam a sua 
formação integral, que conjuga a vertente artística - a essência do ensino EAE -, com os outros saberes 
e linguagens culturais, científicas, éticas e tecnológicas. 

A identidade do CML - FR advém, também, não só da especificidade do seu currículo, mas 
da educação aqui ministrada, que se pauta:  

● pela participação consciente e democrática de todos os atores educativos; 
● pelo respeito próprio, dos outros, dos espaços circundantes e pelo ambiente; 
● pela constante adaptação ao meio e ao mundo cada vez mais globalizado; 
● pela colaboração ativa com a comunidade nas suas relações internas e externas uma vez que 

se desenvolvem mutuamente; 
● pela criação de oportunidades aos discentes que visem o seu desenvolvimento artístico 

abrindo-lhes, desta forma, a possibilidade de uma carreira nesta área, sem que lhes sejam 
vedados outros percursos no seu futuro; 

● através das apresentações públicas realizadas pelos alunos e outras direcionadas para o 
público - como os concertos didáticos -, pela formação de novos públicos no concelho e na 
região; 

● pelo tratamento com equidade e igualdade; 
● pelo trabalho colaborativo entre os professores; 
● pelo recurso a metodologias inovadoras e às novas tecnologias; 
● pelo envolvimento familiar na vida escolar dos seus educandos. 

Em face do exposto, acreditamos estarem a ser criadas condições que possam permitir a 
cada um dos alunos do CML - FR encontrar o seu próprio caminho, com vista à sua realização como 
músicos e como pessoas. 
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3 – Organização Escolar 
 

 De acordo com o exposto no n.º 2 do Art.º 10 do DL n.º 75/2008 de 22 de abril, com as 
alterações introduzidas pelo DL n.º 137/2012 de 2 de julho, os órgãos de Direção, Administração e 
Gestão da escola são: 

a) O Conselho Geral; 
b) O Diretor; 
c) O Conselho Pedagógico; 
d) O Conselho Administrativo. 
As competências e o funcionamento destes órgãos constituem suporte de ação para os 

restantes órgãos que integram a estrutura da escola, designadamente no que se refere às estruturas 
intermédias de coordenação pedagógica e outras, segundo o organograma abaixo. 

Organograma do CML – FR 
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4 – Eixos de Intervenção: Objetivos, Metas e Ações  
 

Alinhado pela Visão, Missão e Princípios e Valores, o CML - FR assume como objetivo 
principal, naquele que é o primeiro PE desta instituição, a instalação e a estruturação da escola na 
sua oferta educativa, que se materializa: 

● Na promoção de um ensino que, em todas as suas vertentes, seja pautado pela qualidade 
para que os alunos alcancem as competências exigidas no final de cada ciclo, de acordo com 
os conteúdos programáticos e critérios de avaliação aprovados pelo Conselho Pedagógico; 

● Na promoção, através de uma base artística e científica sólida, assente nos princípios do 
trabalho autónomo, o desenvolvimento de competências musicais que permitam aos alunos 
a sua afirmação enquanto músicos; 

● Na mobilização e motivação da comunidade através da realização de projetos artísticos 
multidisciplinares; 

● No incentivo ao trabalho de articulação entre o CML - FR e as escolas com as quais possui 
protocolos; 

● Na estimulação, promoção e valorização do espírito crítico, da capacidade de reflexão e da 
criatividade; 

● Na sensibilização da comunidade local para a valorização do EAE de Música; 
● No aperfeiçoamento das competências do pessoal docente e não docente do CML - FR 

através de formações especializadas, em articulação com o Centro de Formação do Litoral à 
Serra (professores) e com a Câmara Municipal de Loulé (Assistentes Operacionais e 
Assistentes Técnicos); 

● No envolvimento dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos. 
Os objetivos apresentados pretendem que os alunos do CML - FR alcancem, com sucesso, o 

perfil de competências a atingir no fim de cada ciclo de estudos. Destarte, considera-se como tal que 
um aluno que termina o Curso Básico de Música deva: 

● Estar apto, multidisciplinarmente, a realizar com sucesso a prova de admissão a um curso 
secundário de música; 

● Ser capaz de tocar obras de vários estilos e épocas; 
● Ter boas práticas de estudo individual; 
● Ser autónomo ao nível da leitura e da montagem de peças deste nível, com aplicação de 

conhecimentos quanto à forma e à estrutura; 
● Possuir uma boa compreensão da sua anatomia e a sua relação com o instrumento - postura 

e mecânica; 
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● Compreender o funcionamento físico e acústico do instrumento; 
● Ser capaz de memorizar peças do seu repertório; 
● Possuir alguma prática de música de conjunto, seja vocal e/ou instrumental; 
● Apresentar-se em público. 

Por sua vez, considera-se no perfil de competências de um aluno que termina o Curso 
Secundário a capacidade de: 

● Continuar a sua formação no ensino superior na área da música ou em quaisquer outras 
áreas; 

● Dominar repertórios considerados basilares no seu instrumento, de diferentes estilos e 
épocas; 

● Contextualizar, através da cultura musical adquirida ao longo da sua formação, as obras de 
acordo com a época, com a estética e com o estilo; 

● Aplicar com autonomia e eficácia os conhecimentos adquiridos na construção de novos 
repertórios; 

● Concretizar projetos. 
 

4.1 Eixo 1 – Oferta Educativa  
 

Os cursos atualmente em funcionamento no CML-FR são os Cursos Básico e Secundário de 
Música (vertente instrumento), em regime articulado e supletivo. 
Ao nível da implementação, a oferta de cursos do CML - FR estrutura-se da seguinte forma: 

1.  Curso Básico de Instrumento 

(Curso Artístico Especializado – em regime articulado ou supletivo) 

Horário: Misto 
Duração: 5 anos, a iniciar no 1.º grau ou 5.º ano de escolaridade 

Certificação escolar: 
Regime Articulado – 9.º ano de escolaridade / curso básico de Música – nível 2 do Quadro 
Nacional de Qualificações, regulamentado pela Portaria 782/2009, de 23 de julho; 
Regime Supletivo – curso básico de música – nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações, 
regulamentado pela Portaria 782/2009, de 23 de julho, mediante conclusão do 9.º ano de 
escolaridade; 
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2.  Curso Secundário de Instrumento 

(Curso Artístico Especializado – em regime articulado ou supletivo) 
Horário: Misto 
Habilitação de acesso: 9.º ano de escolaridade com ou sem curso básico de música Duração: 3 
anos 
Certificação escolar: 

Regime Articulado – 12.º ano de escolaridade / curso secundário de Música - Variante: 
Instrumento (nível 3 do Quadro Nacional de Qualificações, regulamentado pela Portaria 
782/2009, de 23 de julho, mediante a conclusão do 12.º ano). 
Regime Supletivo – curso secundário de música – Variante: Instrumento (nível 3 do Quadro 
Nacional de Qualificações, regulamentado pela Portaria 782/2009, de 23 de julho, mediante 
a conclusão do 12.º ano da componente curricular do EAE de Música). 
 
São ministrados, nos cursos básico e secundário de música, os instrumentos constantes na 

tabela infra, sem prejuízo de poderem outros vir a ser lecionados. Manifesta-se também neste PE o 
desejo de, no futuro, abrir o curso de iniciação – 1.º ciclo. 

 

BÁSICO (2º e 3º ciclos) SECUNDÁRIO 

Acordeão Acordeão 

Clarinete Clarinete 

Contrabaixo Contrabaixo 

Cravo Cravo 

Fagote Fagote 

Flauta de Bisel Flauta de Bisel 

Flauta Transversal Flauta Transversal 

Guitarra Clássica Guitarra Clássica 

Guitarra Portuguesa Guitarra Portuguesa 
Oboé Oboé 

Percussão Percussão 

Piano Piano 

Saxofone Saxofone 

Trombone Trombone 

Trompa Trompa 
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Trompete Trompete 

Tuba Tuba 

Violeta (Viola d’Arco) Violeta (Viola d’Arco) 
Violino Violino 

Violoncelo Violoncelo 

 
No que à articulação do plano de estudos respeita, estabelece-se como prioridade o reforço 

e estreitamento de laços com as várias escolas de articulação, de forma a serem definidos horários 
que permitam uma melhor organização das “manchas horárias”, possibilitando dessa forma que os 
alunos fiquem com mais tempo disponível para a sua prática individual e para as deslocações ao CML 
– FR. Relativamente aos alunos que frequentam o regime supletivo, serão exploradas todas as 
possibilidades que viabilizem a oferta em horários que visem princípios similares aos 
supramencionados.  
 Por sua vez, considerando a recente criação da escola, para que possam ser cimentadas as 
diversas ofertas expostas na tabela anterior, importa reforçar a promoção do estudo de instrumentos 
de menor procura pela preponderância que possuem para o PE do CML – FR e para a região, para 
que possamos realizar um verdadeiro serviço público ao serviço do EAE de Música.  
 

4.2 Eixo 2 – Intervenção Cultural 
 

A educação estética e artística dos alunos constitui uma das tarefas centrais do Conservatório. 
Com efeito, o trabalho educativo aqui empreendido visa, para além da educação musical/instrumental 
no sentido da capacitação para o prosseguimento de estudos, a educação dos valores da procura dos 
bens culturais e artísticos ao longo da vida. Para a concretização de um tal objetivo, será prioritário 
para o Conservatório: 

• Incentivar os alunos para a frequência da programação artística promovida, quer pela Câmara 
Municipal (Cine-Teatro Louletano), quer por instituições como a Orquestra Clássica do Sul e 
outras congéneres;  

• Promover concertos didáticos destinados aos alunos e ao público em geral; 

• Organizar audições de alunos e concertos escolares em lugares do património edificado, 
estabelecendo ligação educativa entre música e património;   

• Levar a cabo audições comentadas pelos alunos;   

• Realizar “dias abertos”, destinados a dar a conhecer o trabalho realizado no CML – FR. 



 

 
15 

 
Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado 

Projeto Educativo 2019 - 2022 

De igual forma, não sendo a missão do CML – FR a dinamização cultural, o facto de esta ser 
uma escola artística, presta-se a devida atenção às questões da presença na vida cultural, 
nomeadamente no que se refere à fruição na área da música.  
 

4.3 Eixo 3 – Recursos Humanos 
 

Pessoal Docente 

A formação contínua do pessoal docente é assumida como um elemento central na prática do 
CML – FR, podendo, dessa forma, o professor confrontar periodicamente as suas metodologias e 
adaptá-las, se assim o entender, face às constantes mudanças na pedagogia musical que, nos séc. 
XX e XXI, foram atualizadas num ritmo que até então não acontecia.  
 A região do Algarve encontra-se bastante isolada do panorama nacional no que ao Ensino 
Artístico Especializado respeita, facto esse comprovado pelo acesso à carreira no referido ensino, pela 
primeira vez na região, em 2018. Assim, ao CML – FR importa: 

• Sugerir, em sede de Comissão Pedagógica do CFAE do Litoral à Serra, dando continuidade 
ao trabalho já iniciado, a realização de ações de formação de curta e de longa duração 
dirigidas aos docentes do Conservatório; 

• Orientar e consolidar a oferta educativa, de forma a alcançar a possibilidade de, num futuro 
próximo, garantir, pelo menos, um horário completo de docência em cada subgrupo de 
recrutamento. 

• Tender para a constituição de um quadro de escola em resultado da aplicação do disposto no 
Decreto-Lei n.º 15/2018, de 07 de março (que cria, após três contratações sucessivas em 
horário anual e completo, uma necessidade de vaga nos quadros da escola), fundamental 
para a estabilidade da prestação de serviço educativo.  

 

Pessoal Não Docente 

O Pessoal Não Docente, na figura dos técnicos superiores, assistentes técnicos e 
operacionais, assume no CML – FR um papel primordial. Sendo, simultaneamente, importante 
assegurar que possuam um bom nível de desempenho e condições para o seu desenvolvimento 
profissional, importa também: 

• Garantir o acesso à formação contínua nas suas vertentes específicas; 

• Promover a crescente participação do pessoal não docente na definição das políticas da 
escola no âmbito dos documentos e órgãos de autonomia.  
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4.4 Eixo 4 – Ligação à Comunidade  
 

Pais e Encarregados de Educação 

Uma escola não existe sem a sua comunidade uma vez que é moldada pela realidade do seu 
contexto. O trabalho realizado no CML – FR só será eficaz através de um processo contínuo de 
comunicação com os educandos, com os pais e encarregados de educação. Esta necessidade é real 
relativamente ao trabalho de aquisição de competências, através do estudo autónomo, bem como 
para a avaliação contínua dos alunos. Será também preponderante a parceria da recém-constituída 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do CML – FR, com os órgãos da escola no desenho 
e implementação de estratégias que visem o futuro dos alunos que frequentam esta instituição.  

 

Relação com as associações/organizações 

Como já referido anteriormente, a escola constrói-se no e com o seu meio. O CML – FR está 
localizado num contexto diversificado em organizações ligadas à cultura e à formação tendo, durante 
a sua curta existência, estabelecido alguns protocolos que serão para manter e reforçar, a saber:  

• Câmara Municipal de Loulé; 

• Centro de Formação do Litoral à Serra; 

• Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva; 

• Cine-teatro Louletano; 

• Agrupamentos de escolas com as quais o CML – FR articula os planos de estudos; 

• Escolas parceiras no EAE de Música na região – Agrupamento de Escolas da Bemposta 
(Portimão); 

• Fundação António Aleixo; 

• Escolas públicas do EAE de Música através da integração nos projetos da OJ.COM e do 
CJ.COM; 

• Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de Morales” – Sevilha; 

• Universidade de Évora; 

• Instituto Piaget de Almada. 
De igual forma, no futuro, pretende o CML – FR estabelecer novas parcerias para além das 

apresentadas. 
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5 – Divulgação, Monitorização e Avaliação do PE 
 

A implementação do PE está sujeita a uma avaliação no final de cada ano letivo com o intuito 
de analisar as práticas, visando o seu aperfeiçoamento e/ou possíveis reajustamentos. No processo 
de avaliação serão intervenientes o Conselho Pedagógico, uma Comissão designada para o efeito e 
o Conselho Geral. A apreciação incidirá sobre as seguintes vertentes: 

• Grau de concretização do PE; 

• Sucesso da consecução do Plano Anual de Atividades; 

• Desempenho dos órgãos do CML – FR; 

• Desempenho/sucesso escolar dos discentes; 

• Prática do trabalho colaborativo entre os membros da comunidade educativa. 
Por sua vez, os departamentos deverão também refletir e debater sobre os resultados 

efetivamente alcançados à luz da Visão e da Missão deste documento e, caso o entendam, 
concetualizar sugestões que pretendam submeter ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral para 
possível inclusão no PE.  

Uma vez finalizado, o relatório de avaliação interna do PE deverá, atempadamente, ser 
divulgado junto da comunidade escolar para que se proporcionem oportunidades de discussão e 
reflexão relativamente ao ano letivo seguinte.  

 

Reflexão Final  
 

Este documento será um marco histórico no CML - FR uma vez que representa o primeiro PE 
da escola. Delinear um ponto de partida, um caminho, é uma tarefa que rapidamente se torna 
complexa numa realidade que se revela tão heterogénea e num contexto geográfico que pode usufruir 
agora, pela primeira vez, de uma escola pública única e exclusivamente dedicada ao EAE de música.  

As expectativas da comunidade, nomeadamente, dos alunos, dos pais e encarregados de 
educação, das associações, da autarquia, etc., sobre o CML – FR são altas. Perante as mesmas, 
assumimos com otimismo o desafio: seja pelo alargamento futuro da oferta educativa ministrada no 
Conservatório e/ou seja pelo crescente nível artístico e da formação integral dos alunos.  
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