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INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo sintetiza os aspetos fundamentais que orientam a ação
educativa do Conservatório de Música de Seia - Collegium Musicum na
implementação e desenvolvimento do Ensino Artístico Especializado de Música
(EAE) na região abrangente dos concelhos de Seia, Gouveia, Oliveira do
Hospital e Nelas, e que constituem a fronteira de três distritos: Guarda, Viseu e
Coimbra. O percurso educativo da escola - usualmente designada por Collegium
Musicum - pioneira na região, iniciou-se há 31 anos em 1991, possibilitando a
largas centenas de crianças e jovens o acesso ao ensino de música em
condições semelhantes às existentes nos grandes centros urbanos, contribuindo
desta forma para atenuar as assimetrias e diferenças no desenvolvimento social
entre o litoral e o interior do país. Desde então, o Collegium Musicum tornou-se
um pólo dinamizador da vida musical na região, colaborando com dezenas de
instituições musicais, formais e informais, instituições públicas do Poder Local,
agentes culturais de diversa ordem, constituindo-se como principal agente local
na difusão do conhecimento e das práticas musicais.
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PARTE I
“A ESCOLA”
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PARTE I - A Escola
1. Objetivos, política e ação educativa do Collegium Musicum
Este documento reflete a orientação educativa do Conservatório de Música de
Seia - Collegium Musicum, para o biénio 2022-2024, no âmbito do do Ensino
Particular e Cooperativo de nível não superior (Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4
de Novembro) e as alterações introduzidas pelos decretos lei n.º 54/2018 e n.º
55/2018 de 6 de julho, bem como as Portarias n.º 229-A/2018 de 14 de agosto
(regulamentação dos cursos artísticos especializados de nível secundário) e
223-A/2018 de 3 de agosto (oferta educativa do ensino básico e matrizes
curriculares base dos curso do ensino artístico especializado) bem como as suas
atualizações.
O decreto-lei 54/2018 tem como eixo central a orientação para a diversidade dos alunos,
encontrando formas de lidar com essa diferença numa escola inclusiva e adequada às
características e condições de cada aluno, de cada grupo, da comunidade. No ponto
“Projetos Especiais” apresentam-se algumas medidas universais, medidas seletivas e
medidas adicionais desenvolvidas para suporte à aprendizagem e plena inclusão de todos
os alunos.
O decreto-lei 55/2018 estabelece os princípios orientadores do currículo dos ensinos
básico e secundário, na concepção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de
modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as
capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (despacho 6478/2017 de 26 de Julho).
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Este Projeto Educativo estabelece os princípios e estratégias implementados e a
implementar para alcançar os objetivos da escola. São eles:
a) sustentar e consolidar o Ensino Artístico Especializado de Música, garantindo
uma desejada qualidade pedagógica e artística, em articulação com comunidade
educativa;
b) promover e garantir a equidade, a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino
artístico especializado de música, e a educação inclusiva, às crianças e jovens com
aptidão, vocação e motivação para o ensino da música providenciando a
frequência sem encargos para os alunos;
c) responder à diversidade das necessidades dos alunos no sentido do seu
desenvolvimento, integração e felicidade;
d) envolver os parceiros locais e regionais, da comunidade educativa, das entidades
públicas (como as Câmaras Municipais), de associações e organizações ligadas à
prática musical, com destaque para as bandas filarmónicas, orfeões e grupos
corais, formações musicais diversas, amadoras e profissionais, entre outras
entidades promotoras de eventos de caráter cultural.
O Collegium Musicum é uma instituição com uma forte cultura organizacional fundada
nos princípios da Equidade, da Liberdade e da Autonomia, tendo construído e
consolidado ao longo dos anos um clima organizacional propício ao desenvolvimento
pessoal dos alunos e também à realização profissional dos seus docentes e funcionários.
A orientação presente no projeto educativo resulta do conhecimento e experiência
adquiridos nas quase três décadas de história da Escola, levando em linha de conta as
especificidades dos valores culturais e da vida social nesta região da Beira Serra, as
políticas públicas de educação e as mudanças na comunidade escolar.
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2. Contexto social e caracterização do meio envolvente
2.1 Localização geográfica
O Collegium Musicum está sediado na cidade de Seia, na vertente ocidental da
Serra da Estrela, numa área de 436 Km2 pertencente ao distrito da Guarda, com
uma população de 22 577 habitantes (Pordata, 2018). No entanto, desde 2008
que escola adquiriu um âmbito regional, recebendo alunos dos concelhos de
Gouveia, (12 599 habitantes, dados da Pordata, 2018), Oliveira do Hospital,
distrito de Coimbra (19448 habitantes, dados Pordata, 2018) e Nelas, distrito de
Viseu (13 116 habitantes dados Pordata, 2018).
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2.2 Contexto económico e social
A região de Seia e zonas limítrofes da vertente ocidental da Serra da Estrela,
caracterizam-se, do ponto de vista económico, pelo baixo nível de PIB per capita,
debilidade do tecido económico, falência do sector têxtil, regressão do sector
primário, dificuldade de acesso à banda larga, reduzidas qualificações da mãode-obra, em especial a feminina.
A localização periférica associada à baixa qualidade da rede viária e à deficiente
cobertura de transportes públicos, e o nível económico da população, dificultam
a deslocação dos alunos e, consequentemente o acesso ao ensino. Estes são
fatores que contribuem para as dificuldades sentidas pela população, que por
vezes, se sente ao abandono e afastada do poder central, sensação aumentada
pela diminuição de serviços públicos
O contexto social caracteriza-se pelo envelhecimento e decréscimo acentuado
da população, baixa qualificação profissional, dispersão da população e
desemprego feminino associado a baixa qualificação escolar, (os estudos
mostram que este é um fator crítico para o sucesso escolar das crianças e
jovens), ainda reduzidas capacidades de inovação e adesão às TIC e elevados
fluxos migratórios.

2.3 Envolvente cultural
A vida cultural da região é em grande parte dinamizada por associações locais
dedicadas à música, à etnografia, às artes plásticas e ao cinema. A ligação às
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redes nacionais de eventos culturais é assegurada pelas câmaras municipais,
responsáveis pela programação cultural.
As associações locais são participantes regulares dos eventos sazonais. Os
alunos do Conservatório integram várias destas associações musicais,
principalmente Bandas Filarmónicas, o que tem contribuído de forma significativa
para a entrada de jovens nestas instituições abrindo também espaço para novos
instrumentos como o oboé, o fagote, a tuba de chaves ou mesmo o violoncelo e
o contrabaixo. A ligação do Conservatório a estas instituições faz-se
naturalmente: grupos de alunos organizam-se para tocar ou integrar grupos
musicais formados em torno das associações culturais da região, abrangendo
géneros e estilos musicais que vão da música antiga ao jazz e às designadas
“orquestras ligeiras”.
A par da atividade letiva, o Collegium Musicum dinamizou a vivência e a
cultura musical de toda a comunidade organizando apresentações de alunos
e docentes em concertos, audições, cerimónias diversas, eventos culturais e
atividades musicais destinadas à comunidade escolar privilegiando concertos
didáticos nas escolas do ensino básico e secundário que integram os
agrupamentos destes concelhos. Ao longo dos últimos anos, foram realizados
centenas de concertos, audições e eventos musicais de crescente e significativa
qualidade artística. Vários eventos de grande dimensão têm contribuído para a
expressão do universo de valores do Collegium Musicum, entre os quais se
destacam os “Cursos de Verão” que mobilizam toda a comunidade escolar
durante uma semana de intensa prática musical em ambiente de campo de
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férias, realizados ciclicamente nas diferentes localidades do vasto território
abrangido.
Salientam-se as colaborações regulares com as bandas filarmónicas locais, com
destaque para a Sociedade Musical Gouveense (Gouveia). No campo da prática
coral, é de salientar a colaboração regular e efetiva das orquestras de câmara e
dos grupos de sopros das disciplinas de Classe de Conjunto com o Orfeão de
Seia e o e o Coro Gregoriano da Santa Casa da Misericórdia de Seia, quer na
colaboração em concertos, quer na realização de ateliers de Canto Coral, Canto
Gregoriano e Direção Coral.

3. A Associação de Fomento do Ensino Artístico
Conservatório de Música de Seia
3.1 Instituição
O Conservatório de Música de Seia - Collegium Musicum, é propriedade da
Associação de Fomento do Ensino Artístico (AFEA) que rege pelos estatutos
presentes na escritura pública de 24 de Junho de 1997, e no que estes sejam
omissos, pelas disposições legais aplicáveis (artigos de 170º a 184º do Código
Civil). A Associação de Fomento do Ensino Artístico (AFEA) é uma associação
sem fins lucrativos, de dinamização e desenvolvimento local criada
especialmente para o ensino e divulgação musical. O Conservatório de
Música de Seia - Collegium Musicum, rege-se pelo estatuto do Ensino Particular
e Cooperativo (Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de Novembro) e encontra-se
11

integrado na rede escolar de ensino desde 1997. A escola obteve Autorização
Definitiva de Funcionamento a 10 de Janeiro de 2006 (Autorização Definitiva nº
33/DREC).
O Conservatório de Música de Seia constitui-se como agente e lugar de
promoção da educação artística e um centro difusor e promotor do conhecimento
e prática musical. A escola foi criada para proporcionar uma formação
artística especializada em música, enquadrada na compreensão da
variedade do universo musical detectando e potenciando aptidões,
enformando a comunidade local e valorizando e dignificando a Arte
Musical, as suas obras e as suas práticas no conjunto das atividades
musicais. A escola continuará a implementar os cursos do Ensino Artístico
Especializado de Música adaptando a oferta de formação e contribuindo tanto
para a educação artística como para a valorização do ensino artístico
especializado. Neste sentido, o resultado do relacionamento com os membros
da comunidade educativa é fundamental para o sucesso do processo ensinoaprendizagem. O Collegium Musicum constitui já o polo centralizador da
vida musical na região e é reconhecido pelas suas iniciativas e atividades
públicas. A escola estabeleceu numerosas colaborações com outras
instituições que contribuíram para o crescimento e valorização da vida
musical e cultural da região. No âmbito do seu projeto educativo, o
Conservatório de Música de Seia Collegium Musicum, enquanto escola do
ensino particular e cooperativo goza de autonomia pedagógica, administrativa e
financeira (Secção V, Artº 36º e seguintes, Dec. Lei nº152/2013 de 4 de
Novembro).
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3.2 Instalações: salas e equipamentos, apoio técnico e pendor
tecnológico dos recursos educativos
O Conservatório de Música de Seia - Collegium Musicum está sediado na Casa
Municipal das Artes, na Praça de República em Seia. Propriedade da Câmara
Municipal de Seia, este edifício histórico do séc. XVII, classificado como
património cultural foi cedido ao Conservatório de Música de Seia em 2002
através de um protocolo aprovado em sessão de câmara por unanimidade.

Em 2021, a Câmara Municipal de Seia procedeu à requalificação do edifício da
Casa Municipal das Artes – Conservatório de Música de Seia, uma intervenção
de elevada qualidade que incrementou uma dinamização das atividades
artísticas e de ensino que aqui se realizam, impulsionando uma nova fase de
criatividade cultural e artística da cidade, e um espaço privilegiado de ensino,
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Prática da música e de amostra de artes performativas. Um espaço moderno e
funcional, a reabilitação deste edifício, de valor patrimonial relevante (não
classificado) constitui mais um importante passo no processo de regeneração
urbana da cidade de Seia, que muito contribuiu para a dinamização do centro
histórico da cidade, onde esta estrutura se insere, gerando impactos na
reabilitação urbana dos espaços envolventes e na própria dinâmica cultural da
cidade.
O edifício é constituído por três pisos, um átrio de entrada com acesso a pequeno
bar-refeitório e amplo jardim. No primeiro piso está situada a secretaria, os vários
WC, o Auditório, com palco, iluminação cénica, cinco janelas amplas e cadeiras
individuais com acesso pela entrada central e pelo jardim lateral.

No segundo piso estão situadas, a biblioteca e centro de documentação e sala
de professores, cinco salas de estudo e prática de instrumento individual, duas
salas de aulas para turmas (formação musical e classe de conjunto).
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No terceiro piso situam-se, duas salas de formação musical (turma), o estúdio
de electroacústica e composição e uma sala de estudo individual. No total
existem treze salas de estudo individual e prática de instrumento e de turma e
um estúdio de composição.

Todas as salas são servidas de iluminação natural, com tratamento acústico,
isoladas termicamente, bem arejadas e dotadas de aquecimento central.
A “Orquestra Didática” Collegium Musicum (ver 7.2) ensaia habitualmente nas
instalações da Escola ou dos respetivos agrupamentos e nos locais de atuação,
nos auditórios municipais (Auditório Municipal da Casa da Cultura de Seia,
Auditório do Edifício Multiusos de Nelas, Auditório da Casa da Cultura César de
Oliveira em Oliveira do Hospital, entre outros espaços públicos), sendo que os
próprios ensaios se constituem enquanto eventos públicos promotores da
sociabilidade, entre pais e encarregados de educação, amigos e familiares dos
alunos na assistência.
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Instrumentos Musicais
A aprendizagem de um instrumento musical implica o estudo e o treino regular
que só é possível quando o aluno possui ou tem acesso a um instrumento. A
cooperação com as Bandas Filarmónicas tem sido muito eficaz na
disponibilização de instrumentos para os jovens alunos. No entanto, para os
alunos de instrumentos de corda friccionada foi preciso disponibilizar alguns
instrumentos. O Conservatório de Música de Seia faculta gratuitamente
instrumentos musicais para o estudo. Para este efeito tem disponíveis 4
violinos, 2 violetas, 3 violas dedilhadas 4 violoncelos, 3 contrabaixos, 2
saxofones (1 saxofone soprano), 2 trompetes, 2 clarinetes, 1 flauta transversal,
2 fagotes, 2 trombones, tubas, 2 oboés e 4 pianos elétricos com teclas
pesadas. O conservatório cede gratuitamente outros recursos educativos como
CD´s, DVD´s, software de ensino e mesmo sistemas portáteis de áudio e vídeo.
No edifício da escola existem 5 pianos
verticais, 1 piano de meia cauda, 4
violas (“guitarras clássicas”) e vários
instrumentos de percussão: marimba,
vibrafone, 3 baterias, 2 caixas (tarola), 4
conjuntos de pratos, 2 conjuntos de
timbalões e vários instrumentos de
percussão de pequeno porte. O conservatório tem ainda colocados
instrumentos musicais nas salas dedicadas ao EAE do Regime Articulado nos
Agrupamentos de Escolas de Nelas, Oliveira do Hospital e Seia (6 pianos
digitais, 2 pianos acústicos verticais, 2 contrabaixos, 1 violoncelo 2 baterias e
16

vários instrumentos de percussão) onde decorrem as aulas ao abrigo do
acordo protocolar entre o Collegium Musicum e os agrupamentos,
evitando a deslocação dos alunos ao Conservatório.
Na escola, todas as salas estão dotadas de quadros pautados, espelhos,
computador e projetor, ligação wi-fi à internet, aparelhagens sonoras e recursos
didáticos apropriados ao ensino de música.
A reprografia está equipada com fotocopiadora e digitalizador para formato
“pdf” para digitalização e envio automático de partituras para as caixas de email
de docentes e alunos. Todos os alunos têm acesso a uma pasta virtual da
escola (dropbox e Google for Education) onde estão disponíveis partituras,
ficheiros áudio das obras musicais e material didático desenvolvido pelos
professores para apoio aos cursos. A componente tecnológica é muito
valorizada no Collegium Musicum, existindo um laboratório de electroacústica
e de síntese e processamento de som, um estúdio preparado para a
experimentação, composição e gravação com softwares de síntese,
automação, gravação e edição musical de última geração. A música
eletroacústica está na origem de um festival de música internacional,
protagonizado por um dos ex-alunos e hoje professor Jaime Reis. (ver 7.1
Festival “Dias de Música Eletroacústica”).
A biblioteca física da escola integra livros, partituras, fonogramas e vídeos
necessários aos programas das disciplinas dos cursos básicos e secundários,
mas também obras bibliográficas de referência no universo musicológico como
a coleção completa do dicionário "The New Grove Dictionary of Music and
Musicians" e toda a Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX.
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Castelo-Branco, S. (Ed.) num total de 1600 referências bibliográficas.
Adicionalmente, e desde o ano lectivo de 2014/15, a Direção Pedagógica
produziu um conjunto de recursos bibliográficos próprios, de fácil acesso,
dedicados à componente geral da disciplina de Formação Musical que podem
ser consultados online em http://materiaisestudofm.blogspot.pt/ . Desta forma
os alunos podem consultar programas, recursos online selecionados (youtube,
soundcloud, etc.) e exercícios criados especificamente para os alunos da
escola (cujas soluções foram disponibilizadas apenas aos professores) e
utilizar esta plataforma gratuita para fomento da comunicação e interação
pedagógica entre a comunidade escolar.
A partir de 2020 desenvolveu-se grandemente a oferta de recursos online
principalmente através do E&D e da plataforma da Google GSuite - “Classroom”
transversal ao Collegium Musicum e aos Agrupamentos de Escolas de Nelas e
Oliveira do Hospital a que todos os alunos tiveram e têm acesso. Desta forma
os alunos podem consultar programas e recursos online selecionados
(youtube, soundcloud, etc), assim como exercícios específicos utilizando esta
plataforma gratuita como ferramenta de interação pedagógica na comunidade
escolar.

3.3 Protocolos e parcerias com os agrupamentos de escolas de Seia,
Nelas e Oliveira do Hospital
O Collegium Musicum construiu uma relação de cooperação com as escolas do
ensino regular, mantendo protocolos para formação de turmas do ensino
18

especializado de música com os seguintes agrupamentos de escolas: (1)
Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho (Seia, desde 2002); (2)
Agrupamento de Escolas de Nelas (desde 2008), (3) Agrupamento de Escolas
de Oliveira do Hospital (desde 2010); (4) Agrupamento de Escolas de Seia
(Escola Secundária de Seia, desde 2010). Estes protocolos estabelecem as
manchas letivas (horários) dedicadas à componente de formação artística
especializada de música, as aulas ministradas nos agrupamentos, os
procedimentos relativos à avaliação e informação aos alunos e Encarregados de
Educação.

4. Comunidade educativa
4.1 Docentes: Vínculo, formação e experiência
O Conservatório de Música de Seia / AFEA sempre pretendeu garantir a
qualidade e a estabilidade do corpo docente do Collegium Musicum,
privilegiando a maximização do horário de cada professore no sentido de
conseguir horários completos. Sendo que a maioria dos docentes é originária de
outras localidades (a norte) o objetivo era promover a fixação de docentes na
região. O Conservatório iniciou uma colaboração com a Escola Profissional da
Serra da Estrela (EPSE) incentivando a criação de cursos profissionais de
música, partilhando docentes e criando condições para a sua fixação na região.
Deste esforço resultou um corpo docente muito envolvido com a escola, com o
ensino e com os alunos.
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Em 2022 o corpo docente é constituído por 35 professores, 26 pertencem aos
quadros da escola (contrato sem termo), sendo que 7 têm horário completo. O
Collegium Musicum tem 34 professores profissionalizados e 1 professor com
habilitação própria para a docência. Os professores têm vasta experiência
profissional: a maioria dos professores integrou a escola nos anos de 2008, 2009
e 2010 (durante a expansão do ensino articulado). O processo de recrutamento
e seleção obedece às boas práticas em Gestão de Recursos Humanos:
publicitação da oferta no site da escola e nas redes sociais mas também no IEFP
e nos gabinetes de inserção profissional das diversas Universidade e Escolas
Superiores e concurso dos candidatos com preferência pelos docentes
profissionalizados. Mantemos também uma base de dados de candidaturas
espontâneas que são consideradas em concurso. É realizada uma análise de
CV e das cartas de apresentação onde é tomada em conta a habilitação
académica, a habilitação para a docência, a formação extracurricular, a
experiência e competências dos candidatos, procedendo-se a uma pré-seleção.
É realizada entrevista aos selecionados onde se procura avaliar as
competências do candidato, por exemplo, comportamentais e comunicacionais,
onde se dá a conhecer a instituição e o que é esperado no desempenho. Esta
entrevista é realizada por um membro da direção pedagógica e pela responsável
pelos recursos humanos.
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4.2 Pessoal não docente
O pessoal não docente pertencente ao quadro de pessoal da escola é
constituído por:
Isabel Tilly - Licenciatura em Psicologia (ISCTE), Mestrado em Psicologia das
Relações Interculturais (ISCTE), Formação em Gestão de Organizações da
Economia Social (CASES) exerce funções de direção administrativa, gestão de
recursos humanos; responsável por programas de inclusão e igualdade de
oportunidades junto da população escolar; responsável pela avaliação da
qualidade organizacional e serviços prestados à comunidade.
João Ricardo Ventura - Licenciatura em Educação Pré-Escolar (Escola Superior
de Educação, Instituto Politécnico de Viseu), técnico superior exerce funções de
chefe de secretaria e chefe dos serviços administrativos.
Carla Rodrigues, Licenciatura em Comunicação Organizacional na área de
especialização de Comunicação de Marketing, (Escola Superior da Educação de
Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra), técnica superior exerce funções de
gestão das atividades de funcionamento da escola, gestão do transporte escolar,
comunicação com os encarregados de educação, apoio aos alunos;
comunicação organizacional (redes sociais, site, divulgação e publicidade) e
planeamento e gestão de eventos (audições, concertos, festivais, entre outros).
Pedro Jorge Lopes, Curso secundário profissionalizante, exerce funções de
técnico especializado, de gestão e produção de projetos da AFEA; responsável
pela logística e instalações.
Paula Alexandra Pinto Ferreira Marques, assistente operacional.
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Além do quadro de pessoal, são colaboradores da AFEA:
Rui Correia, Técnico Oficial de Contas, contabilidade
Nelson Almeida, Afinação de Piano
Táxis Ramboia, Serviços de transporte escolar
JMF, Serviços de transporte escolar

4.3 Relação e envolvimento dos encarregados de educação
Os encarregados de educação têm um papel fundamental em todos os aspetos
da ação do Collegium Musicum. A direção pedagógica disponibiliza
semanalmente um horário de atendimento para os pais encarregados de
educação. A direção do Collegium Musicum mantém relação estreita com as
associações de pais e encarregados de educação das escolas do ensino regular
da rede e que foram partes interessadas em levar à prática o regime articulado.

4.4 Alunos
O Collegium Musicum tem cerca de 300 alunos dos concelhos de Seia, Gouveia,
Nelas e Oliveira do Hospital, sendo a maioria dos cursos básico de instrumento.
O alargamento da frequência do regime articulado partiu da política seguida pela
direção pedagógica desde 2003, de divulgação juntos das partes interessadas
(pais e encarregados de educação, associações de encarregados de educação,
concelhos municipais de educação dos municípios abrangidos, direções de
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escolas e agrupamentos, professores do ensino regular de todos os níveis de
ensino, entre outros).
Além da formação artística e da iniciação na arte de tocar um instrumento
musical, procura-se que os alunos do Collegium Musicum desenvolvam a
criatividade, a autonomia e a responsabilidade. O desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, das suas capacidades e pleno potencial é uma missão desta
escola. Procura-se ainda que os alunos tenham uma atitude de procura do
conhecimento, desenvolvam competências de autorregulação na gestão
dotrabalho necessário para dominar a técnica do instrumento, desenvolvam a
capacidade de perseverar, de tomada de decisão, de controlo da ansiedade e
stress nas apresentações em público. Em suma, o Collegium Musicum procura
ser um potenciador do desenvolvimento social, psicológico, cognitivo e artístico
de todos os alunos e contribuir para formar cidadãos e, muito importante,
pessoas que amam a música e a praticam.

4.5 Projetos especiais, adaptação e dificuldades de aprendizagem
O Conservatório de Música de Seia tem recebido alunos com dificuldades de
adaptação e dificuldades de aprendizagem, sendo mais frequentes as
dificuldades de aquisição de leitura e escrita (dislexia), perturbação da
hiperatividade e défice de atenção e as perturbações do comportamento que
interferem com o funcionamento do grupo turma. A intervenção precoce tem sido
uma preocupação da escola no sentido de promover o desenvolvimento dos
alunos e o sucesso escolar na componente do ensino artístico especializado, o
que muitas vezes tem contribuído para alavancar o sucesso escolar no ensino
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regular, o que pode estar relacionado com as especificidades do EAE, onde o
auto-controlo, a aquisição de métodos de estudo, treino de competências de
autorregulação, e treino de competências sócio-emocionais (tocar em grupo,
tocar em público, receber feedback, ouvir os outros, entre outros exemplos).

4.6 Apoios Sociais
Os desafios associados à interioridade manifestam-se na emergência de
problemas económicos e sociais que condicionam fortemente a vida das
pessoas e, em especial, das crianças e jovens. A desertificação do interior
também decorre do modelo de desenvolvimento econômico centrado no litoral:
sem empregos não há população, não há fixação de talentos, não podem ser
implantadas novas empresas por falta de mão de obra, sem população, ficam ao
abandono as regiões do interior. Cerca de 60 alunos do Conservatório de
Música de Seia beneficiaram de Ação Social no ano letivo de 2021/2022.
A política do Conservatório de Música de Seia neste campo é orientada pelos
seguintes princípios:
1. Disponibilização, de forma gratuita, de instrumento para estudo nas
instalações da escola (em horários definidos) ou empréstimo, também
gratuito, de instrumentos a alunos que não integram orquestras ou
bandas filarmónicas.
2. Acordos com as bandas filarmónicas das localidades de residência dos
alunos para permitir o empréstimo gratuito de instrumentos musicais;
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3. Gratuidade de materiais de apoio à aprendizagem (partituras, manuais
desenvolvidos pelos docentes da escola, fotocópias);
4. Gratuitidade na oferta extracurricular, nomeadamente, nos cursos de
férias e verão, masterclasses, concertos e eventos organizados pelo
Collegium Musicum.
5. Transporte gratuito entre a Escola e os Agrupamentos do Ensino Básico
Regular.
6. Atribuição de bolsas de estudo (em conjunto com a Câmara Municipal)
no valor integral da propina anual (500€ / 800€) aos alunos que, não
podendo frequentar o regime articulado, frequentem os cursos básicos
de música no regime supletivo.

4.7 Partes interessados, da sociedade civil e institucionais, que têm
contribuído para a ação do Collegium Musicum
O conservatório colabora com dezenas de instituições musicais, formais e
informais, instituições públicas do poder local, agentes culturais de várias
ordens, constituindo-se como agente na difusão do conhecimento relacionado
com a música e as práticas musicais.
Salientam-se as colaborações regulares com as bandas filarmónicas locais,
Sociedade Musical Gouveense (Gouveia), Sociedade Musical 2 de Fevereiro Banda de Santar (Santar), Banda Filarmónica Moimentense (Moimenta da Serra,
Gouveia), Associação Filarmónica de Vilar Seco (Nelas), Sociedade Musical de
Santo António (Carvalhal Redondo, Nelas). No campo da prática coral, salienta25

se a colaboração com o Orfeão de Seia e Coro Gregoriano da Santa Casa da
Misericórdia de Seia. O Collegium Musicum mantém uma relação de cooperação
com os seguintes agrupamentos de escolas: (1) Agrupamento de Escolas
Guilherme Correia de Carvalho (Seia, desde 2002); (2) Agrupamento de Escolas
de Nelas (desde 2008), (3) Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital
(desde 2010); (4) Agrupamento de Escolas de Seia (Escola Secundária de Seia,
desde 2010).
O Conservatório de Música de Seia foi um dos impulsionadores da criação do
Curso Profissional de Instrumentista, na Escola Profissional da Serra da Estrela
em Seia.

5. Estrutura organizacional
O modelo de gestão do Collegium Musicum, definido pela direção da AFEA,
assenta no princípio fundamental de servir o Projeto Educativo, possibilitando a
concretização das orientações pedagógicas e a execução do processo de ensino
planeado. A direção da AFEA é responsável pela gestão financeira da escola de
forma a assegurar o seu bom funcionamento.
É também competência dos orgãos de administração e gestão da escola
assegurar os meios para conceber e operacionalizar o plano curricular,
concebendo opções e estabelecendo prioridades por forma a possibilitar e
facilitar o processo de ensino-aprendizagem.
O financiamento do Collegium Musicum é maioritariamente público, realizado
através do Contrato Patrocínio. Este financiamento tem possibilitado a
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gratuitidade do ensino básico e secundário em regime articulado. O Collegium
Musicum divulga anualmente junto da população escolar e publicamente as
condições e valores do financiamento do Ministério da Educação.

5.1 Organograma: Corpos Gerentes e modo de funcionamento
Sendo uma entidade especialmente criada para oferecer o ensino artístico
especializado de música, são os corpos gerentes da AFEA que administram e
supervisionam a Escola e a atividade de ensino. A Direção da Associação
administra o Conservatório de Música de Seia - Collegium Musicum.
São Órgãos sociais da AFEA eleitos para o triénio 2017-2020 (eleitos em
Assembleia Geral no dia 22 de setembro de 2017) é constituída por:

Assembleia Geral da AFEA
José Belarmino de Brito Mendes - Presidente
Pedro Miguel Mota Marques - Primeiro secretário
João Ricardo Ventura - Segundo secretário
Direção da AFEA - Administração
António José Rodrigues Tilly Santos - Presidente
Isabel Maria Pires Carreira Tilly Santos - Tesoureira
Jaime José Lopes dos Reis – Secretário
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Conselho Fiscal
Nuno Gonçalo de Oliveira Pinheiro - Presidente
Helder Manuel Caramelo Abreu - Vogal
Joaquim Pereira Raposo - Relator

5.2 Direção pedagógica
A direção pedagógica é constituída por dois elementos com formações
académicas científicas, artísticas e pedagógicas complementares (Musicologia
e Canto), com vários anos de experiência no ensino da música, tanto nos cursos
básicos e secundários como no ensino superior universitário e politécnico.
António Tilly, licenciado em Ciências Musicais e doutorando em Ciências
Musicais na FCSH-UNL, membro fundador da AFEA e do Conservatório de
Música de Seia, com extensa experiência na docência.
Ludovina Cristina Pereira Fernandes, licenciada em Música e Mestre em Ensino
de Música na variante de Canto pelo ISEIT, Instituto Piaget – Viseu, com vasta
experiência pedagógica adquirida ao longo de 28 anos.
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PARTE II - ENSINO & ATIVIDADES ARTÍSTICAS

6. ENSINO
6.1. Cursos de Iniciação Musical
Os planos de estudo dos Cursos de Iniciação estão definidos na Portaria n.º
223/2018 de 3 de agosto (artigo 7.º). Incluem as disciplinas de Formação
Musical, Classe de Conjunto e Instrumento num total máximo de 135 minutos
semanais (45 minutos de Instrumento para dois alunos, 45 minutos de formação
musical e 45 minutos de Conjunto/Coro. O Curso tem como principal objetivo
introduzir as crianças do 1.º ciclo nas práticas de audição e produção musical,
segundo os valores e cultura do Collegium Musicum, que se concretiza nas
várias formas de contacto com os sons, o canto e os instrumentos musicais.
Todas as atividades assentam na prática musical centrada na voz e nos
instrumentos vários com especial atenção na perceção dos sons. No fim do curso
de Iniciação os alunos estão capacitados para realizar a prova de acesso aos
cursos básicos de música. Desde 2008 que o Conservatório proporciona
aulas/atelier aos alunos do 1.º CEB de Seia e São Romão visando dar a
conhecer o EAE de Música, promover o contacto com os instrumentos de corda
e sopros e fomentar o interesse pela prática musical.
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6.2 Cursos Básicos de Música
Os Planos de Estudo dos Cursos Básicos de Música ministrados no Collegium
Musicum estão definidos na Portaria nº 223/2018, de 3 de agosto e Anexo IV e
V à Portaria n.º 55/2018 de 6 de Julho. A matriz curricular do Curso Básico de
Música — 2.º Ciclo e 3.º Ciclo toma como referência a matriz curricular-base e
as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, com vista ao
desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
O Conservatório oferece os cursos básicos de canto (desde 2017) e dos
seguintes instrumentos:
•

Percussão, Bateria;

•

Violino, Violeta, Violoncelo e Contrabaixo

•

Flauta transversal, Saxofone, Clarinete, Oboé e Fagote;

•

Trompete, Trompa, Trombone, Eufónio/Tuba;

•

Piano; Acordeão;

•

Viola dedilhada (“Guitarra Clássica”)

A organização dos tempos letivos (todos de 45 minutos) semanais reflete as
orientações da Portaria nº 223/2018 para a Matriz Curricular e apresenta as
seguintes especificidades:
•

2

tempos

letivos

de

instrumento

(90m)

nas

seguintes

modalidades, dependendo dos anos/graus dos alunos: 2 tempos
individuais, 1 tempo individual e 1 tempo partilhado por 2 alunos
do mesmo grau/instrumento ou dois tempos letivos partilhados
por 2 alunos do mesmo ano/grau.
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•

2 tempos letivos de Formação Musical. As turmas com mais de
15 alunos têm desdobramento em simultâneo com as aulas de
instrumento: metade da turma tem 2 tempos de formação musical
enquanto a outra metade se desdobra nos dois tempos de aulas
dos vários instrumentos. A turma troca nos dois tempos seguintes.

•

A disciplina de Classe de Conjunto tem uma carga letiva de 3
tempos letivos. No 2º ciclo a Disciplina de Classe de Conjunto é
dedicada ao canto coral (turmas do 5º e 6ºs anos). Dois tempos
letivos para ensaio do coro e um tempo letivo para ensaio com a
Orquestra (“Orquestra Didática”), a formação sinfónica que resulta
das Classes de Conjunto do 3º Ciclo (alunos do 7º, 8º e 9º) e dos
Cursos Secundários.

A Classe de Conjunto do 3º Ciclo tem 4 tempos letivos, sendo um dos tempos
correspondente à Oferta Complementar (nos termos no n.º 9 do art.º 13.º do
Dec.-Lei 55/2018) dedicada à dedicada à prática orquestral. A carga horária de
Classe de Conjunto e de Oferta Complementar nos Cursos Básicos do 3º ciclo
fica distribuída da seguinte forma: 1 tempo letivo de Orquestra com Coro, 1
tempo letivo de prática orquestra-ensaio de naipes e 2 tempos letivos de prática
sinfónica.
A mancha letiva dos alunos, construída em articulação com os Agrupamentos no
sentido de garantir o encontro dos alunos das várias turmas de forma racional,
exequível e respeitando o bem-estar de alunos e Encarregados de Educação,
reserva os 4 tempos letivos das 14:00 às 17:15 para a disciplina de Classe de
Conjunto. Desta disciplina resulta a Orquestra Didática, formação coral-sinfónica
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central no processo de ensino-aprendizagem e na integração da escola na vida
cultural da região. Serve também de ponto de contacto entre alunos dos
diferentes pólos.
No biénio de 2020-2022 os Cursos Básicos totalizaram 15 turmas do regime
articulado no total de 240 alunos, todos participantes nas Orquestras Didáticas
formadas nos Agrupamentos de Escolas com protocolos para o Regime
Articulado (Seia, Nelas e Oliveira do Hospital).

6.3 Cursos Secundários de Música
Os Planos de Estudo dos Cursos Secundários de Música ministrados no
Collegium Musicum constam da Portaria n.º 229-A /2018 de 14 de agosto que
define as regras e operacionalização do currículo dos cursos, bem como da
avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória, Anexo VII à Portaria n.º 55/2018 de 6 de
Julho.
O Conservatório oferece os Curso Secundário de Canto e de Instrumento. Os
cursos de Instrumento são os seguintes:
•

Percussão, Bateria;

•

Violino, Violeta, Violoncelo, Contrabaixo;

•

Flauta transversal, Saxofone, Clarinete, Oboé, Fagote;

•

Trompete, Trompa, Trombone, Eufónio/Tuba;

•

Piano;

•

Viola dedilhada.
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Os cursos secundários de Canto e Instrumento, seja no regime articulado, seja
no regime supletivo, privilegiam a prática do instrumento, a integração nos
grupos orquestrais (sinfónicos e de câmara), o trabalho de grupo e a prática
musical colaborativa; a diversidade de géneros e estilos, as técnicas de
composição de músicas do passado e do presente. A disciplina de Análise e
Técnicas de Composição desenvolve-se a par da disciplina de História da
Cultura e das Artes e sempre com o apoio dos repertórios das Orquestras. Os
alunos abordam vários géneros e estilos musicais, sejam os inscritos na tradição
erudita europeia, sejam das práticas das músicas tradicionais ou das indústrias
do espetáculo, do teatro ou do cinema, nacional e internacional. A abordagem
multidisciplinar às diversas culturas musicais é o elemento central dos cursos
secundários de canto e instrumento.
A Matriz Curricular dos Cursos Secundários (parte Científica e TécnicoArtística) está organizada da seguinte forma:
•

dois (2) tempos letivos (2 tempos letivos de 45m) de Instrumento
em aula individual (complementado com um (1) terceiro tempo
(oferta complementar) para a participação em projetos artísticos
dedicados);

•

dois (2) tempos letivos de Formação Musical;

•

três (3) tempos letivos de Classes de Conjunto, complementado
com um (1) quarto tempo (oferta complementar) para a integração
na prática de Música de Câmara (Camerata Ensemble,
instrumento de corda friccionada), no Quinteto de Sopros
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(instrumento de sopro), na Orquestra de Guitarras ou na prática
sinfónica- “Orquestra Didática”.
•

três (3) tempos letivos de Análise Técnicas de Composição;

•

três (3) tempos letivos de História e Cultura das Artes;

•

um (1) tempo letivo (com a possibilidade de dois) para a Disciplina
de Opção: Instrumento de Tecla.

6.4 Atividades extracurriculares
Os Seminários, Workshops e Masterclasses inserem-se numa política de
capacitação e diversificação da oferta formativa, refletindo a importância
atribuída nesta escola, à inovação e ao alargamento do campo estético e
artístico. Destaca-se o caráter inovador do Festival “Dias de Música
Electroacústica”, uma das iniciativas mais originais no panorama musical atual,
financiada pela DGArtes, que tem possibilitado que os alunos contactem com a
vanguarda

da

produção

musical

a

nível

nacional

e

internacional

(http://www.festival-dme.org/p/artist-residency-collegium-musicum-dme.html).

6.5. Avaliação, sucesso escolar e prosseguimento de estudos
A qualidade da educação e formação ministrada no Collegium Musicum é um
ponto essencial da ação dos responsáveis e parceiros da AFEA. A avaliação dos
processos, nomeadamente, a avaliação de desempenho dos docentes e
restante pessoal foi implementado em 2013 com o objetivo de melhorar os
processos, desenvolver boas práticas e aumentar a satisfação, compromisso e
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envolvimento com a escola. Fundamental e foco de grande atenção e reflexão,
tem sido a análise dos fatores que promovem o sucesso escolar, sendo
frequentemente discutido em reuniões com encarregados de educação, em
Conselho Pedagógico e no Conselho Municipal de Educação e também em
vários espaços de debate sobre educação e ensino artístico em universidades
nacionais e estrangeiras (vários parceiros e membros da AFEA e conservatório
mantém ligação às universidades como doutorandos e investigadores). Iniciar a
aprendizagem de um instrumento musical implica uma multiplicidade de fatores
sociais e psicológicos que importa investigar e conhecer. Destaca-se a
necessidade de criar um ambiente musical em casa que promova a audição
musical (vida musical), a necessidade de praticar (quase) todos os dias, mas
também aspetos psicológicos como capacidade de esperar pela recompensa,
perseverança, capacidade de lidar com as dificuldades e fracasso sem desistir.

6.6 Avaliação externa
A avaliação externa do Conservatório de Música de Seia é orientada pelos
princípios e objetivos definidos para o EAE pelo IGEC desde 2019 e que aqui se
sintetizam:
São princípios orientadores para realização da avaliação externa das escolas:
Respeito pela autonomia e projeto educativo da escola; utilidade, contribuindo
para a melhoria das escolas e das aprendizagens das crianças e dos alunos, dos
resultados escolares e do sistema educativo; envolvimento e participação da
comunidade educativa; promoção da supervisão das práticas pedagógicas,
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nomeadamente em sala de aula e de atividades pelas escolas; rigor, baseando
a avaliação em evidências concretas, entre as quais os dados estatísticos sobre
as escolas fornecidos pelo Ministério da Educação e transparência, publicitação
do processo, dos instrumentos e dos resultados;
A avaliação externa tem como objetivos:
I.

Promover a qualidade do ensino, das aprendizagens e a inclusão de
todos os alunos;

II.

Identificar os pontos fortes e áreas prioritárias, visando a melhoria do
planeamento, gestão e ação educativa das escolas;

III.

Promover uma cultura de participação da comunidade educativa;

IV.

Produzir informação para apoiar a tomada de decisão, no âmbito do
desenvolvimento das políticas educativas.

A avaliação do Conservatório de Música de Seia Collegium Musicum é composta
pelos seguintes pontos:
a) Análise de dados recolhidos através de múltiplos métodos: observação,
entrevistas, inquéritos online e questionários abertos, análise estatística
de resultados escolares;
b) Análise qualitativa do desempenho artístico, resultados académicos e
prosseguimento de estudos
c) Impacto na comunidade, parcerias artísticas, relação com antigos alunos,
integração no movimento associativo
d) Práticas de ensino, ensino cooperativo, aprendizagem de grupo,
autorregulação académica, métodos de estudo, monitorização e
avaliação do ensino e das aprendizagens
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e) Liderança
f) Pontos fortes e áreas a melhorar

6.7 Articulação com os agrupamentos de escolas: balanço e
perspetivas futuras
Não obstante as dificuldades, passadas e atuais, inerentes à implementação e
legitimação do EAE em regime escolar – e que vão da legitimação do Ensino
Particular e Cooperativo, do ensino artístico, à operacionalização do regime
articulado com as instituições do ensino regular público - o Collegium Musicum
tem conseguido criar as condições para a cooperação com as escolas do ensino
regular, mantendo protocolos com os seguintes agrupamentos de escolas: (1)
Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho (Seia, desde 2002); (2)
Agrupamento de Escolas de Nelas (desde 2008), (3) Agrupamento de Escolas
de Oliveira do Hospital (desde 2010); (4) Agrupamento de Escolas de Seia
(Escola Secundária de Seia, desde 2010).

6.8 Interdisciplinaridade curricular, educação pela arte
A flexibilidade introduzida pelo decreto-lei 55/2018 veio dinamizar o trabalho
interdisciplinar no sentido de fomentar as aprendizagens essenciais. O
Conservatório

de

Música

de

Seia

tem

procurado

promover

a

interdisciplinaridade, em especial, a nível curricular tendo sido desenvolvidas
diversas colaborações com as escolas do ensino regular parceiras no regime
articulado. Destacam-se, na área da História e Geografia de Portugal, o projeto
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história da música: os docentes desta área disciplinar do Conservatório
dinamizaram uma sessão com os 9.º anos sobre a história da Música, e na área
das Ciências, em que foi levada às turmas do 8º e 9º ano o projeto Dias de
Música Electroacústica em que as propriedades físicas do som foram
trabalhadas. A avaliação destes projetos foi muito positiva, pelo impacto e
interesse despertado nos alunos e professores das turmas. O Collegium
Musicum irá consolidar e alargar esta prática, tanto na vertente da
interdisciplinaridade como educação pela arte. A importância da música no
desenvolvimento integral do ser humano torna as escolas do Ensino Artístico
Especializado verdadeiramente essenciais na educação pela arte dos seus
alunos onde estética, criatividade, expressividade, comunicação, procura do belo
passam a fazer parte da formação enquanto cidadãos.

7. ATIVIDADES ARTÍSTICAS

7.1 Dias de Música Electroacústica
A ideia de fazer o festival Dias de Música Electroacústica em Seia surgiu como
continuação de um festival de música portuguesa na Polónia - DNI MUZYKI
PORTUGALSKIEJ W KRAKOWIE - organizado em 2003 por Jaime Reis,
membro da direção pedagógica do Collegium Musicum, e Julia Chmielnik. Em
2006 surge o primeiro festival Dias de Música Electroacústica, uma edição de
três dias cuja programação incidiu fundamentalmente na música de
compositores portugueses, orientação inerente a todos os festivais organizados.
A música erudita contemporânea é uma prática pouco divulgada e
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profundamente desconhecida em Portugal, particularmente fora dos grandes
centros urbanos. Os concertos apresentados nos DME representam música
erudita contemporânea, destacando-se a interpretação de obras de Fernando
Lopes-Graça, Jorge Peixinho, Cândido Lima, Miguel Azguime, João Pedro
Oliveira e Luciano Berio, entre outros. Procurou-se criar um evento que pela sua
forma e originalidade proporcionasse uma experiência única a jovens da região,
procurando alargar a sua formação à experienciação de novas práticas musicais.
O resultado tem sido extremamente positivo e há curiosidade e entusiasmo do
público, maioritariamente alunos do Collegium Musicum, pelas peculiares
sonoridades dos concertos de música electroacústica. Mais informação pode ser
consultada em http://www.festival-dme.org/

7.2 Orquestra Didática Collegium Musicum
A Orquestra Didática Collegium Musicum é o ponto de encontro das Classes
de Conjunto das turmas do 3º Ciclo do Ensino Artístico Especializado de Música
(EAE) do Conservatório de Música de Seia Collegium Musicum e dos
Agrupamento de Escolas do ensino regular. Espaço de sociabilidade e encontro,
a orquestra constitui-se como um importante veículo da cultura da escola
fundada nos princípios da equidade, integração de todos, respeito pela
individualidade de cada aluno e coesão do grupo. O desenvolvimento de
competências sócio emocionais dos alunos tem sido trabalhada, no sentido de
capacitar os alunos para lidarem com o stress das apresentações em público,
melhorarem a autorregulação no estudo dos repertórios, cooperarem ativamente
para a aprendizagem do grupo.
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A atividade da Orquestra decorre do trabalho letivo dos cursos de instrumento e
tem como objetivo proporcionar a prática orquestral aos alunos do EAE de
Música. Foi formada no letivo de 2008/2009 integrando os alunos de
instrumentos de corda friccionada (Violino, Violeta, Violoncelo, Contrabaixo) do
regime articulado dos Agrupamentos de Escolas de Seia e nos anos seguintes
de Nelas, Gouveia e Oliveira do Hospital. A configuração da orquestra varia
segundo o repertório estudado. No ano letivo de 2012 a integração das classes
de instrumentos de sopro e percussão permitiu interpretar repertório sinfónico.
Os docentes que coordenam o trabalho da orquestra são: Ludovic Afonso, Dércio
Fernandes (instrumentos de corda), Joaquim Raposo, Luís Santos e Nuno
Gonçalo Pinheiro (instrumentos de sopro e percussões). Da mesma forma, o
Coro Didático Collegium Musicum integra, desde 2012, os alunos das Classes
de Conjunto do 5º e 6º ano (2º ciclo) do regime articulado de todos os
Agrupamentos Seia, Nelas e Oliveira do Hospital. São responsáveis pelo
trabalho no coro os professores Ludovina Fernandes (Formação Musical, Classe
de Conjunto e Canto) e o professor Hugo Passeira (Piano). Os ensaios semanais
e quinzenais, o programa partilhado, estudado separadamente, mas reunido nos
ensaios gerais, constituem um momento de reunião e convívio entre os jovens e
encarregados de educação das diferentes localidades envolvidas pelo Regime
Articulado do Ensino Artístico Especializado de Música proporcionado pelo
Collegium Musicum.
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8. ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO/GESTÃO DAS ARTES
8.1 Participação em parcerias
Considerando o conjunto de atividades a implementar pela escola no âmbito da
Casa Municipal das Artes, pretende-se também proporcionar uma vivência
artística e estética que contribua para a constituição de um público informado e
sensibilizado para a importância das manifestações culturais e de criação
artística, respondendo às exigências da vida atual na qual a divulgação de novas
expressões artísticas e a compreensão das suas dimensões estéticas, culturais,
sociais e comunicativas são um fator importante de integração social.

3.2 Outras atividades de comunicação/difusão
Participação

nas

atividades

promovidas

pelas

Câmaras

Municipais,

nomeadamente em Seia, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo de
Ambiente – CineEco, Feira de Arte e Imagem de Seia - ARTIS, e o Festival de
Jazz & Blues de Seia, em que o Conservatório de Música de Seia tem sido
parceiro. De referir a existência de alguns agrupamentos musicais - para além
das sete bandas filarmónicas do concelho - grupos de jazz, e grupos de pop e
rock que integram alunos e ex-alunos, conjuntos de baile, grupos de recriação
etnográfica e revificação de músicas tradicionais portuguesas e grupos de teatro.
Verifica-se uma tendência para a diversidade crescente das apresentações
musicais na região, quer no âmbito das práticas musicais eruditas (conferências,
concertos, audições de alunos), quer na crescente valorização da produção
musical de coros amadores e bandas filarmónicas, locais, nacionais e
estrangeiras que se têm deslocado ao concelho de Seia. A organização de
42

pequenos festivais e colóquios sobre práticas musicais têm demonstrado que a
música, enquanto domínio de conhecimento, tem desempenhado um papel
fundamental na revitalização das atividades culturais da cidade e do concelho.
O Collegium Musicum está presente nas redes sociais através da sua página no
Facebook

https://www.facebook.com/pages/Conservat%C3%B3rio-de-

M%C3%BAsica-de-Seia/263356277018958?fref=ts onde se documentam os
episódios mais marcantes do dia a dia da escola e se partilham notícias,
investigação e repertório, por exemplo, vídeos de concertos, atuações de
músicos famosos, entre outros. Existe igualmente um grupo público no facebook,
promovido

pelo

conservatório

https://www.facebook.com/groups/257401246917/?fref=ts.

em
O

website

do

conservatório, que está a ser reformulado para se tornar o interface público da
escola,

pode

ser

consultado

em:

http://www.conservatorio-

collegiummusicum.com/.
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PARTE III
“Balanço Crítico e
Considerações Finais”
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PARTE

III:

BALANÇO

CRÍTICO

E

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto educativo do Conservatório de Música de Seia Collegium Musicum tem
como finalidade orientar as práticas que enformam a missão de levar o ensino
da música às crianças e jovens da região, mas também desenvolver a fruição
musical da comunidade aumentando e diversificando a oferta de espetáculos
musicais, criando um calendário de eventos que se tornaram marcantes (por
exemplo, Cursos de Verão e os seus concertos de encerramento) e participando
nas atividades culturais e artísticas desenvolvidas pelos parceiros na região,
onde se destaca a Orquestra Didática - que conta com alunos das escolas de
Seia, Gouveia, Nelas e Oliveira do Hospital, como idades entre os 11 e os 18
anos, de caráter sinfónico, e que configura uma experiência artística e musical
extraordinária, e impensável há 30 anos atrás nesta região.
O Projeto Educativo do Conservatório de Música de Seia Collegium Musicum é
um documento orientador, veículo de valores e da cultura da escola das práticas
que enformam a ação de todos os envolvidos neste projeto. No entanto, longe
de ser um documento acabado representa um sistema aberto, para ser discutido,
criticado e sempre melhorado.

APROVADO EM CONSELHO PEDAGÓGICO DE 18 MARÇO DE 2022
PUBLICADO EM 31 DE MARÇO DE 2022
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