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I.

Introdução

O projeto educativo de escola (PEE) apresenta-se como um documento que
compromete e vincula todos os membros da comunidade educativa numa finalidade
comum, resultante da análise da escola e das suas necessidades e expectativas.
O PEE deve ser um documento objetivo, conciso e rigoroso, mas, simultaneamente,
reunir os dados e informações suficientes, por forma a torná-lo único e adequado à
sua realidade educativa, espelhando-a. Disso dependerá a sua autenticidade, riqueza
e inovação, isto é, a sua identidade.
Desde a sua análise, elaboração e implementação, o PEE não pode alhear-se de
meios avaliativos, no sentido de mais eficazmente atingir os objetivos a que se propôs.
Desse ponto de vista, o PEE apresenta-se como um documento aberto, com uma
organização dinâmica, fruto de uma reflexão conjunta, identificando problemas,
reformulando opções, definindo metas e enunciando estratégias
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II.

Enquadramento geográfico

Fruto da reorganização administrativa que ditou a união de freguesias, a anterior
freguesia de Leça da Palmeira é agora parte da União de freguesias de Matosinhos e
Leça da Palmeira. Abaixo apresentamos os mapas do concelho, antes e depois da
reorganização administrativa.

Mapa do concelho de Matosinhos, com as suas 10 freguesias, antes da reorganização
administrativa
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Mapa do concelho de Matosinhos, após a reorganização administrativa
Matosinhos e Leça da Palmeira são parte de um concelho com uma grande força
social, económica e cultural.
O Porto de Leixões, a refinaria da Petrogal, a Exponor, o terminal de Cruzeiros, a Lota
de pescas, o Norte Shopping, o IKEA com toda a zona comercial envolvente são
apenas exemplos mais sonantes de equipamentos, motores de todo um tecido
económico rico, que funciona também como um atrativo para a fixação de população.
A imagem abaixo (fonte PORDATA) permite comparar o número de empresas não
financeiras do município de Matosinhos com o de outros concelhos do país.
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Na imagem abaixo podemos verificar a evolução da população do município de
Matosinhos desde 2001 até 2016, também por comparação com outros municípios.

Apresentamos de seguida um pequeno enquadramento histórico relativo a Leça da
Palmeira especificamente.
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Leça da Palmeira
A primeira referência histórica a Leça da Palmeira, remonta ao ano de 1081: “villa
Foce de Leza”. Em 1122 há já a inclusão do nome do Orago: S. Miguel: foze de leza
[...] termino de sancto michael [...] mons quifiones.
Outras referências escritas provam que o nome de Leça da Palmeira não foi sempre
assim:
1211 - Neste ano, segundo se crê, já existia a igreja paroquial e chamava-se “Sanctus
Michael de Moroza”, obviamente Amorosa, lugar que ainda existe e que a esse tempo
teria a importância que o associava à paróquia.
É aqui que, hoje, se situa a Escola de Música de Leça da Palmeira.
A aldeia de Moroça é citada na Chancelaria de D. Dinis em 1311.
“Sancti Michaelis de Moroza” aparece em inúmeros textos e “Sam Miguel de Palmeira”
em 1331. Segundo a opinião do erudito abade Mondego, o nome de Leça da Palmeira
deriva dos Palmeiros, peregrinos que vinham da Terra Santa hospedar-se no Bailiado
e que desembarcavam na foz do Leça.
Em 1570, no livro da Fazenda 7, encontra-se um registo com relativo rigor no que diz
respeito à localização: “Sam Miguel da Palmeira” que está no lugar de Leça.
Nas memórias paroquiais de 1758 (Arquivo Nacional da Torre do Tombo), é definida a
freguesia do seguinte modo:
“Fica esta freguesia na extremidade da Província Interamnense (de entre Douro e Minho) à parte
ocidental, confinante com o mar Oceano; é no Bispado e Termo do Porto, Comarca da Maia.[...] que
compreende este lugar de Leça da Palmeira; habitado com duzentos e vinte e quatro vizinhos, setecentas
e setenta e sete pessoas, das quais, a maior parte vivem das soldadas de pilotos, mestres de navios e
marinheiros em que se ocupam. Tem as ruas seguintes: Rua da Igreja, Corpo Santo, Direita, Pedramoura, Vareiro, Matinho, Fresca, de Pancas, Espírito Santo, do Arenado, do Monte, da Ponte, do Cidral e
da Vila Franca, que são catorze. [...] As aldeias desta freguesia são as seguintes: Sardoal, com dois
vizinhos lavradores, onze pessoas maiores, dois menores e um ausente. São Clemente, três vizinhos,
dois lavradores, caseiros ou enfiteutas da Mitra e um ermitão da ermida do mesmo Santo, vulgo, de
Nossa Senhora da Boa Nova, que está junto do mar sobre um penhasco combatido de suas ondas, onde
é o limite da freguesia que, pela parte setentrional, a divide da de S. Mamede de Perafita , pelo córrego
do chamado rio de Samo, que ali desce da freguesia da Santa Cruz do Bispo que com esta confronta pelo
Oriente, até à ponte de Guifões; e dali, pelo meio do álveo (leito) deste rio Leça, até que entra no mar,
separa esta freguesia da do Salvador de Bouças, que lhe fica ao meridiano. Rodão tem dez vizinhos
lavradores, enfiteutas do dito balio e cinquenta e seis pessoas. Gonçalves tem catorze vizinhos, quase
todos lavradores, alguns de terras da Mitra, outros da dita baliagem; tem sessenta e duas pessoas.
Campozinhos tem cinco lavradores vizinhos, em casas do mesmo senhorio; pessoas, dezassete.
Amorosa tem oito vizinhos lavradores, em casas do dito Balio; pessoas, quarenta e oito que, com catorze
mais que tem a dita de São Clemente, completam as ditas aldeias, o número de duzentas e onze
pessoas.”
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Leça da Palmeira, atualmente com mais de 18000 habitantes e 641ha, está ainda em
expansão, apesar de se ter refreado um pouco o crescimento que decorreu nas
últimas duas décadas. Sendo associada a uma agradável qualidade de vida, várias
são as referências que a associam a local de férias e lazer. A sua grande oferta de
praias juntamente com a “Quinta da Conceição” e a “Quinta de Santiago”, o centro
hípico e o clube de vela com a sua marina, fazem de Leça um local muito procurado,
principalmente na altura estival.
A procura de habitação de qualidade, longe da confusão da cidade mas ao mesmo
tempo com bons meios de acesso à mesma, levou à implantação de vários complexos
habitacionais que aumentaram consideravelmente a população de Leça da Palmeira
nas duas últimas décadas já referidas.
Numa referência à cultura, não poderemos esquecer homens ilustres de Leça da
Palmeira e artistas de renome, nomeadamente os pianistas e compositores Armando
Leça (aqui nascido) e Óscar da Silva, a quem o poeta Jorge Condeixa chamou “o
enamorado de Leça” e que deu o nome à rua onde se situa a Escola de Música de
Leça da Palmeira.

A EMLP e a sua envolvente com a comunidade
A cultura tem de ser entendida como um conjunto complexo e vasto de elementos, que
contribuem para a organização da nossa vida quotidiana e da própria sociedade e a
música, como manifestação de arte, é uma das vertentes culturais.
Culturalmente, a Escola de Música de Leça da Palmeira tem contribuído para tornar o
seu meio envolvente mais rico e vivo, através de uma dinamização muito ativa,
sistemática e articulada com as mais diversas instituições, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca Municipal de Matosinhos
Câmara Municipal de Matosinhos
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões
Casa Museu da Quinta de Santiago
Casa da Música
Cine Teatro Constantino Nery
Escola de Música Óscar da Silva
Escolas fora do concelho como intercâmbio escolar, nomeadamente Conservatório de Música de
Águeda, Escola de Música de S. J. da Madeira, Escola de Música de Vilar do Paraíso e Oliveira
de Azeméis, Escola de Música de Espinho
Escolas locais do ensino regular
Fnac do Norte Shoping
Hospital CUF / Instituto CUF
Hospital Pedro Hispano
Junta de Freguesia da Foz do Douro
Junta de Freguesia de Matosinhos / Leça da Palmeira
Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta
Lar de dependentes da Bataria (Leça da Palmeira)
Orfeão de Matosinhos
Paróquia de Leça da Palmeira
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paróquia de Perafita
Paróquia de Matosinhos
Academia de Música de S. Pio X
Companhia de Música, em Braga
Associação Jos Wuytack
Auditório de Lavra
Clube de Leça
Museu Nacional Soares dos Reis
Palácio das Artes (Porto)
Igreja da Misericórdia (Porto)
Associação Leça Futebol Clube
Porto Canal
Rancho Típico d’Amorosa
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III.

Modelo de organização e gestão pedagógica

A escola nasceu em 1990, pela mão da atual diretora pedagógica, Prof. Ângela Soares
na forma de empresa em nome individual e obteve autorização definitiva de
funcionamento no ano letivo de 1994/1995.
No ano letivo de 2005/2006, foi levada a cabo uma alteração da estrutura proprietária
e administrativa da escola. A entidade proprietária em nome individual, não se
adaptava totalmente a uma vida de escola que se quer essencialmente comunitária.
Foi então encetado o processo de constituição de uma cooperativa, denominada
Levante, Cooperativa de Ensino e Cultura, CRL que assumiu a propriedade da
escola a 1 de Janeiro de 2006, suportada numa nova autorização definitiva de
funcionamento emitida pela DREN a 30 de Dezembro de 2005.
A entidade titular, sendo cooperativa, é composta pelos órgãos usuais destas
entidades, eleitos em mandatos trianuais.

•
•
•

Assembleia geral
Direção
Conselho Fiscal

O presidente da direção é quem representa legalmente a entidade. É também
responsável pela direção administrativa executiva. O restante corpo administrativo é
composto por uma funcionária da secretaria que suporta todas as atividades da
escola.

A elevada informatização de todos os serviços da escola, implementada praticamente
desde o seu nascimento, possibilita uma gestão mais leve e eficaz.
Estatutariamente, a direção da cooperativa é responsável pela nomeação da direção
pedagógica da escola, sendo esse o único papel ligado à componente pedagógica.
Apesar da ligação entre a cooperativa e a escola, as duas representam duas
realidades diferentes, sendo a escola totalmente autónoma do ponto de vista
pedagógico possuindo, inclusive, estatutos autónomos.
A direção pedagógica, inicialmente singular, adaptou-se ao crescimento da escola e
evoluiu passando a integrar um segundo elemento. Em cada ano letivo, as dinâmicas
próprias das atividades desenvolvidas e a proximidade entre as direções da
cooperativa e da escola, ditarão a adaptação da composição da direção pedagógica.
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A direção pedagógica, devidamente habilitada, com experiência, orienta toda a ação
educativa da escola, reunindo regularmente com o corpo docente e encarregados de
educação, coordena o conselho pedagógico (órgão constituído por professores
representantes dos grupos disciplinares da Escola) e supervisiona todas as atividades
pedagógicas, letivas e não letivas.

Desde novembro de 2013 a escola possui autonomia pedagógica, consagrada pelo
estatuto do ensino particular e cooperativo, através do decreto-lei nº 152/2013 de 4 de
novembro.

Organigrama da organização
Apresentamos abaixo um organigrama da organização
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IV. A nossa escola
Níveis de ensino lecionados na escola
A escola possui autorização de funcionamento para os cursos básicos de Piano,
Violino, Guitarra, Flauta Transversal, Violoncelo, Saxofone, Clarinete, Contrabaixo,
Oboé e Canto. Estes cursos, com a duração curricular de cinco anos letivos, são a
etapa inicial do ensino oficial de música. Destinam-se a alunos que entram para o
segundo ciclo do ensino oficial e são lecionados em dois regimes: regime supletivo
(todas as aulas da componente vocacional de música são dadas na escola de música)
e em regime articulado (as aulas da componente vocacional de música são articuladas
entre a escola básica e a escola de música)
Para além deste ensino, e porque se torna indispensável aproveitar as capacidades
musicais e de aprendizagem das crianças desde a mais tenra idade, a escola leciona
também o curso de iniciação musical, destinado a crianças entre os seis e os nove
anos.
Numa tentativa de estimular as capacidades musicais em crianças do pré-escolar,
entre os quatro e cinco anos, foram também criadas turmas com um ensino muito
especializado (classes infantis). O objetivo é despertar nas crianças uma sensibilidade
musical, mesmo que muito básica, que lhes permita encarar o ensino da música a
partir dos 6 anos como algo normal.
Tanto no curso básico como nas iniciações, os alunos têm aula de Instrumento, de
Formação Musical e Classes de Conjunto.
A tabela abaixo sumariza a oferta da escola
Infantil
(4 e 5 anos)

Formação
Musical

Iniciações
(6 aos 9 anos)

Básico
Supletivo e
articulado

• Formação Musical
• Classes de Conjunto
• Instrumento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regime livre

Piano
Flauta transversal
Violino
Violoncelo
Guitarra
Clarinete
Saxofone
Contrabaixo
Oboé
Canto
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Instalações
A Escola de Música de Leça da Palmeira, em novembro de 2013, deu início a um
conjunto de obras de ampliação, por forma aos alunos usufruírem de mais salas de
aulas de instrumento e de uma sala maior para as aulas de conjunto.
Apresentamos abaixo as plantas dos vários espaços físicos que constituem a escola.

Piso 0
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Piso 1
•

•

Piso 0
o
o
o
o
o
o
Piso 1
o
o
o
o
o

Sala de reuniões
Sala de professores
2 salas com capacidade para aulas de conjunto e instrumento
2 salas para aulas de instrumento
Espaço para colocação de instrumentos
Instalações sanitárias masculinas
3 salas para aulas de instrumento
Sala para aulas de conjunto e instrumento
Secretaria
Sala da direção
Instalações sanitárias femininas

A escola possui uma biblioteca de partituras musicais próprias, para uso e consulta
pelos alunos. Fomentamos, no entanto, que os alunos adquiram as suas partituras.
Nos horários livres, todas as salas podem ser usadas pelos alunos para estudo
individual.
Face à situação atual de pandemia provocada pelo novo vírus da COVID-19, a escola
estabeleceu uma parceria com o Rancho Típico d’Amorosa, uma associação de
utilidade pública, no sentido de alargar e articular espaços para a música de conjunto.
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No entanto, esta parceria será também uma ótima oportunidade para ambas as
instituições desenvolverem projetos comuns em prol do desenvolvimento cultural do
concelho

Protocolos/parcerias
A escola estabeleceu os seguintes protocolos de articulação:
•
•
•
•
•
•
•

Escola Secundária C/ 3º ciclo da Senhora da Hora
Escola Secundária da Boa Nova - Leça da Palmeira
Escola Secundária C/ 3º ciclo João Gonçalves Zarco
Agrupamento vertical de escolas de Leça da Palmeira (atual Escola Básica
Eng. Fernando Pinto de Oliveira)
Agrupamento de escolas Eugénio de Andrade
Agrupamento vertical de escolas da Senhora da Hora
Parceria com o Rancho Típico d’Amorosa

Pela proximidade, a articulação tem sido efetuada essencialmente com a Escola
Básica Eng. Fernando Pinto de Oliveira e com a Escola Secundária da Boa Nova.
De referir que, no âmbito desta articulação algumas aulas, nomeadamente classe de
conjunto e formação musical, podem ser lecionadas naquelas escolas.

O pessoal docente - evolução
O número de docentes não foi, naturalmente, sempre o mesmo. Podemos ver no
gráfico seguinte a evolução do número de docentes da escola

Evolução do número de docentes
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Evolução do número de professores da escola
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Os alunos - evolução
Apresentamos a seguir a evolução do número de alunos, desde o ano letivo de
1994/95.

Evolução do número de alunos da escola
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V.

Missão

Uma escola do ensino especializado da música, embora enquadrada num sistema
educativo geral, deve ser vista como um privilégio para uma comunidade, nunca se
alheando desta. Deve existir um conhecimento e participação de ambas as partes com
vista a uma certa aculturação mútua. Só assim se enriquece, inova e reformula.
Diretamente ligada a este princípio, está a base que o sustenta, bem como a razão
primeira da existência da nossa escola: os alunos.
De facto, o motivo de existência de qualquer escola deve ser, os seus alunos.
Os alunos como base de um projeto educativo e como ponto de partida para a
formação de uma identidade cultural, são razão suficiente para que os professores
vejam no seu trabalho de tanta responsabilidade, uma missão.
Sendo assim:
•
•
•

Num espírito imbuído dos princípios e valores enunciados no Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória
Acreditando que é culturalmente que um indivíduo cresce e se forma
Focados nos alunos, causa da nossa existência

É missão da Escola de Música de Leça da Palmeira:
Formar indivíduos na área do ensino especializado da música, direcionada para
a aprendizagem de um instrumento e práticas de conjunto, através:

•

•
•
•

•
•

de uma educação com padrões de qualidade e excelência, compatíveis com
o grau de exigência deste tipo de ensino, aspirando ao trabalho bem feito, ao
rigor e à superação
da valorização do saber, despertando e promovendo a curiosidade intelectual
do espírito de abertura dentro e fora da escola, colaborando com a
comunidade envolvente
da promoção, entre toda a comunidade educativa, de atitudes humanas e
justas, demonstrando respeito pela diversidade humana e cultural e agir de
acordo com os princípios dos direitos humanos
de práticas de educação inclusivas a alunos com necessidades especiais, e
também fomentando práticas de equidade e democracia a todos
de práticas avaliativas, por forma a melhorar as aprendizagens,
proporcionando aos alunos uma oportunidade de pensarem meta
cognitivamente sobre a sua aprendizagem, dando-lhes também a possibilidade
de monotorização constante da aprendizagem
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•
•

da promoção e desenvolvimento de tecnologias da informação e
comunicação
da informação e divulgação, com grande aposta no 1º ciclo

De que forma, poderemos fazer desta missão uma realidade?

Da avaliação e análise para a elaboração deste novo projeto, chegou-se à conclusão
de que continuaremos com o mesmo sub tema: “A motivação, o caminho para o
sucesso”, pois acreditamos que é este o caminho
Na realidade, queremos contribuir para a construção de uma sociedade mais criativa e
culturalmente mais consciente, promovendo o sucesso educativo, motivando
todos os intervenientes.
A motivação permite ao aluno a aquisição de comportamentos que o levarão a
encontrar o seu potencial máximo. Um aluno motivado é mais persistente e,
consequentemente, terá melhores resultados na aprendizagem. Pode dizer-se, que
uma pessoa motivada para aprender, constrói o conhecimento mais eficazmente do
que uma sem motivação.

Rua Óscar da Silva, 529 - 4450-758 Leça da Palmeira - tel/fax: 229962688 - emlp@levante.pt | www.emlp.pt

LEVANTE
COOPERATIVA DE ENSI NO E CULTURA CRL

VI.

Estratégias de Atuação

A criação de hábitos e estratégias de estudo são fundamentais ao processo de
desenvolvimento cognitivo e metacognitivo e, um aluno, é tanto melhor quanto maior
for o repertório de estratégias. Este processo passa muito pela autonomia que se vai
adquirindo, autonomia essa que trará benefícios para o ritmo de aperfeiçoamento e o
subsequente desejo intrínseco de continuar a aprender.
Um aluno, ao desenvolver competências na área do desenvolvimento pessoal e
autonomia, está a desenvolver a sua capacidade de integrar pensamento, emoção e
comportamento, construindo a confiança em si próprio, a motivação para aprender, a
autorregulação, a capacidade de iniciativa e tomada de decisões.
Quais serão, então, as estratégias a adotar, no sentido de tornar
ensino/aprendizagem mais motivador e, consequentemente, com mais sucesso?

o

Nos momentos de reflexão e partilha realizados, considerou-se que essas estratégias
motivacionais deveriam envolver três vertentes:
•
•
•

encarregados de educação (EE)
alunos
professores

Encarregados de educação
Nunca o envolvimento dos encarregados de educação se manifestou tão importante
como nos dias de hoje. As envolventes social e tecnológica tomaram dimensões tais,
que as famílias e encarregados de educação, têm cada vez mais dificuldade em
acompanhar de forma regular e apropriada, o percurso dos seus filhos.
Quando as interações entre a escola e a família são positivas e existe um trabalho em
parceria, os alunos aprendem a valorizar mais a escola, porque vêm que ela é
valorizada pela sua família. Desta forma, a colaboração entre a escola e as famílias
promove, nas crianças, sucesso escolar, autoestima, atitudes positivas face à
aprendizagem, independência e realização pessoal.
Este envolvimento passará por estratégias, como:
a) seleção através da prova de aptidão musical
Continuar com a entrevista individual aos EE na altura da realização das provas de
aptidão, de forma ainda mais eficaz (abordando que expectativas esperam para este
tipo de ensino; experiências musicais; ida a concertos e a atividades culturais em
geral; tempos livres; tempo de estudo; aquisição do instrumento, etc).
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b) envolvimento nas atividades e na dinâmica da escola
O envolvimento dos EE é fundamental, tendo em conta a responsabilidade que
assumem ao matricularem os seus filhos no ensino especializado da música (não
numa atividade de lazer) e, consequentemente, a influência que poderão ter no
processo ensino/aprendizagem dos seus educandos.
Este acompanhamento terá de ser efetivo ao nível individual (EE/professor/aluno) ao
nível das atividades internas à escola, mas também para lá da escola, no
envolvimento com a comunidade em geral. No entanto, o envolvimento tem de ser
contínuo. É necessário estabelecer rotinas e incutir procedimentos no sentido de que a
aprendizagem é um compromisso a longo prazo.
Tem-se verificado que é sobretudo nas mudanças de ciclo, mais especificamente, do
2º para o 3º ciclos que este envolvimento é mais importante e que a EMLP continuará
a apostar ainda mais veementemente. No entanto, dentro de cada ano, o contacto
com os EE deve ser sempre promovido, em espírito colaborativo, de melhor coordenar
a articulação com as escolas do ensino regular e detetar precocemente algumas
situações, resolver outras, mas também no sentido manifestar satisfação e apreço
pelo trabalho realizado.
Finalmente, o envolvimento também pode ser muito interessante (nomeadamente
numa melhor perceção do ensino dos seus educandos) através da inclusão dos
encarregados de educação em atividades específicas da escola, quer ao nível do
instrumento, quer ao nível da música de conjunto.
c) incentivo ao apoio tecnológico
Nos tempos que vivemos, as questões tecnológicas são cada vez mais um importante
recurso. Sensibilizar os encarregados de educação no sentido de criarem e
proporcionarem as condições necessárias (dentro do possível) para a utilização de
várias ferramentas aos seus educandos, como meio eficaz e de complemento ao
ensino/aprendizagem, é uma atitude lúcida e consciente relativamente ao rumo ou
rumos que a educação, no seu todo, parece levar.
d) criação/implementação de atividades extra escola
Proporcionar uma agenda cultural, para envolver mais os pais e EE noutros contextos,
contribuindo para um melhor público, mais atento e interessado. Este aspeto é
fundamental e deverá ser assumido pela escola como um todo, mas também por cada
professor individualmente.
Se realmente acreditarmos que é culturalmente que um indivíduo cresce e se forma,
uma escola do ensino especializado tem aqui uma enorme responsabilidade, mas, ao
mesmo tempo, uma oportunidade de mostrar à comunidade em geral, o privilégio da
nossa existência
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e) Apoio às famílias
Sempre que se detetem casos passíveis de uma abordagem mais personalizada e
atenta, a Escola de Música de Leça da Palmeira, apoia, dentro das suas capacidades,
as famílias

Alunos
Se um aluno motivado é mais persistente e constrói mais eficazmente o conhecimento,
então, a implementação de estratégias motivacionais são muito importantes no
sucesso e no interesse que o aluno irá ter no seu percurso educacional.
Encontramos algumas linhas orientadoras a reter:
a) apostar em meios de diferenciação pedagógica
Cada aluno é um ser único e diferente. O professor tem de ser capaz de tomar
conhecimento dessas diferenças e ajustar metodologias e estratégias pedagógicas,
nomeadamente:
•
•
•
•
•

•

•

na escolha de reportório
na preparação e planificação das aulas
no ensino coerente e flexível. A flexibilidade vista com um instrumento de
diferenciação pedagógica para atingir o acesso às aprendizagens
no trabalho em equipa e na partilha de informação e estratégias
nas atividades diferenciadas, (sobretudo as de grupo e sem nunca dispensar e
cumprir o conteúdo programático e temático de todas as atividades inerentes a
uma escola do ensino vocacional da música) vistas como desenvolvimento de
processos criativos, de pensamento crítico e reflexivo. Estes meios de
diferenciação pedagógica, promovem vivências e experiências fundamentais
na formação dos alunos, contribuindo positivamente para a sua motivação e
auto-estima
na deteção de alunos com necessidades especiais, em que a Escola de
Música de Leça da Palmeira adotará as medidas necessárias com vista à
motivação e consequente sucesso no ensino/aprendizagem. Este processo
será sempre articulado com as respetivas escolas do ensino regular
no contacto com outras escolas e instituições.

b) promover o pensamento crítico e criativo
Refletir sobre determinada tarefa ou acontecimento, promover momentos de partilha e
diálogo, desenvolve o espírito crítico e criativo, torna os alunos mais conscientes das
suas ações e, consequentemente, fomenta o sucesso na aprendizagem.
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O pensamento crítico, requer que o aluno desenvolva competências como observar,
identificar, analisar, dar sentido à informação, às experiências e às ideias e
argumentar a partir de diferentes premissas e variáveis.
Ao mesmo tempo, devemos promover ações em que os alunos consigam desenvolver
novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da
interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-os a diferentes contextos e
áreas de aprendizagem. Neste sentido, é fundamental a valorização do trabalho de
livre iniciativa, incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na comunidade
c) promover atividades extra-escola
À semelhança dos encarregados de educação, também devemos continuar a apostar
no envolvimento dos alunos em contextos musicais mais vastos e diferenciados,
promovendo a ida a concertos e atividades culturais em geral.
d) dar continuidade musical, pós-básico
Uma vez que a EMLP só leciona o curso básico de música, pareceu-nos interessante
criar mecanismos que de certa maneira mantenham os seus alunos ligados à escola,
depois de terminarem o curso. Esta ideia surgiu, em grande parte, devido à
manifestação expressa de muitos alunos, o que demonstra uma atitude interessada e
motivada pelo nosso ensino.
Assim, como complemento à oferta que já existe dos Cursos Livres, a possibilidade da
criação de uma plataforma para o acompanhamento de alunos que concluam o 9º ano
e tenham interesse em continuar a ter contacto com o instrumento, ou desenvolver
competências ao nível da música de conjunto, são também ações muito interessantes
a promover

Professores
Se é verdade que o envolvimento dos EE no processo ensino/aprendizagem, é
fundamental, no sentido de contribuir para o sucesso e motivação dos seus
educandos, não é menos verdade que, professores motivados sentirão maior prazer
nesta enorme responsabilidade que é “ensinar” e com melhores resultados no
processo de ensino. Se alunos motivados, apresentam melhores desempenhos,
professores motivados, demonstrarão maior envolvimento.
Neste sentido, um dos trabalhos mais importantes e difíceis do professor, será fazer
com que o processo de aprendizagem seja motivador em si mesmo. O prazer vem da
própria aprendizagem, do sentimento de competência pessoal.
No entanto, este sentimento tem de ter retorno, isto é, deve ser acolhido com grande
responsabilidade por parte dos alunos. A forma como trabalham, cumprem e se
empenham, é em si mesmo objeto de uma aprendizagem motivadora.
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O processo educacional deve ser dinâmico, recíproco e não unilateral. Na realidade,
professores motivados geram alunos motivados e vice-versa.
Na mesma atitude reflexiva e de diálogo, também os professores da EMLP apontaram
três itens importantes, na promoção da sua atividade:

a) existência de um espaço extra escola, para estudo e ensaios
b) continuar a promover os momentos de reflexão para falar sobre os
alunos
c) apostar na formação dos professores

É na conjugação dos vários interlocutores, encarregados de educação, alunos e os
próprios professores, que se desenvolve a ação educativa destes últimos. Pretende-se
encontrar a melhor forma, com os recursos mais eficazes, para todos os alunos
aprenderem e se produza uma apropriação efetiva dos conhecimentos
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VII. Avaliação
O processo de avaliar, só por si é uma aprendizagem. Não estamos a lidar com uma
disciplina exata e, por isso, os seus intervenientes estão sujeitos a erros.
De uma forma tão objetiva quanto possível, avalia-se para se conhecer e,
conhecendo, é possível ajustar pedagogicamente estratégias com vista à melhoria das
aprendizagens. Conhecendo o resultado de uma tarefa, reconhece-se o sucesso e
aperfeiçoa-se o desempenho.
Desta maneira, a missão de toda a comunidade educativa poderá ter muito mais
sucesso e ser mais motivadora.
Serão dois os momentos de avaliação do projeto:
•
•

Anual
Final do triénio

Não obstante estes momentos, o PEE, como documento aberto, deverá estar em
constante autoavaliação e, por isso, poderá ser avaliado e revisto sempre que
necessário
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VIII. Conclusão
A EMLP, a avaliar pela comunidade educativa em geral, encontra-se num momento
muito positivo, de grande dinamismo e afirmação.
No entanto, os desafios continuam e serão sempre cada vez maiores e as estratégias
educacionais terão de acompanhar esses desafios. A elaboração deste PEE é
exemplo disso mesmo.
Nos momentos certos, teremos de saber adaptar, redirecionar, reinventar ou
reinventarmo-nos, sobretudo nestes tempos de mudança e transformação global em
que todos estamos mergulhados. É também esta a nossa grande missão e temos de
estar à altura, para a cumprir.
Estamos a viver, presentemente, uma situação nunca antes vivida: pandemia,
provocada pelo novo vírus da COVID-19. Se há altura em que temos de reinventar e
adaptar estratégias, é agora!
A EMLP esteve sempre muito atenta a todas as mudanças e rapidamente se tem
adaptado e encontrado soluções para fazer face a todos estes novos desafios. A
vertente tecnológica é agora, mais do que nunca, um grande desafio e a EMLP tem
realizado avanços muito significativos nesta área
Acompanhar esta transformação, é uma forma lúcida de pensarmos nos “alunos,
razão da nossa existência”, de os motivarmos e fazer com que a escola seja
também um local onde todos se sintam mais felizes!

“…Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quere passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.”

Fernando Pessoa - MAR PORTUGUÊS
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