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I - IDENTIDADE PRÓPRIA DA ESCOLA E DO MEIO 

 

Caranguejeira é uma das maiores freguesias do concelho de Leiria, com 32,48 km² de área e 

4.692 habitantes (NE - 2011). Foi elevada a vila em 12 de Julho de 2001. Pertencente ao concelho 

e distrito de Leiria, a freguesia da Caranguejeira ocupa uma área de 32,48 km². Situa-se na zona leste 

do concelho de Leiria. A freguesia confronta a norte a freguesia de Colmeias, a oeste as freguesias 

de Santa Eufémia e Pousos, a sul as freguesias de Arrabal e Santa Catarina da Serra e a leste as 

freguesias de Matas e Espite  (pertencentes ao concelho de Ourém, distrito de Santarém). 

Nos anos sessenta a Caranguejeira sofreu uma forte hemorragia na sua estrutura 

populacional, dado se ter verificado um acentuado surto de emigração, a década de oitenta 
assistiu ao inverter desta situação, de tal forma que, no presente, a população da 

Caranguejeira tem vindo a aumentar e a ser procura constante a nível habitacional, com um 

número de fogos haitacionais que atinge os 2300, em consequência do desenvolvimento 

industrial e comercial, resultante das infra-estruturas existentes e do dinamismo económico 

e social próprio do distrito de Leiria.  

Aliás, no respeitante a infra-estruturas a Caranguejeira está particularmente bem 

apetrechada, dispondo de: 

 Ensino: 

– Quatro escolas do ensino pré-escolar, com 120 crianças;  

- Cinco escolas do ensino básico, com 238 alunos; 

 - Uma escola EB 2,3, com 350 alunos.  

Saúde: 

 - Centro de Saúde;  

- Farmácia; 

- Sete consultórios médicos e de especialidade. 

 Apoio social: 

- Cantina Social; 

 - Lar São Cristóvão (50 utentes); 

- Apoio domiciliário a idosos e grandes dependentes;  

- Centro Social e Paroquial; 

- Centro de dia; 

- Caritas da Caranguejeira; 

Equipamentos: 

 - Estação de correios; 

 -Quatro agências bancárias;  

- Igreja Matriz e quatro capelas;  

- Dois cemitérios;  

http://terrasdeportugal.wikidot.com/freguesia
http://terrasdeportugal.wikidot.com/concelho
http://terrasdeportugal.wikidot.com/leiria
http://terrasdeportugal.wikidot.com/vila
http://terrasdeportugal.wikidot.com/distrito-de-leiria
http://terrasdeportugal.wikidot.com/colmeias
http://terrasdeportugal.wikidot.com/santa-eufemia
http://terrasdeportugal.wikidot.com/pousos
http://terrasdeportugal.wikidot.com/arrabal
http://terrasdeportugal.wikidot.com/santa-catarina-da-serra
http://terrasdeportugal.wikidot.com/matas
http://terrasdeportugal.wikidot.com/espite
http://terrasdeportugal.wikidot.com/ourem
http://terrasdeportugal.wikidot.com/distrito-de-santarem
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- Dois centros de reabilitação. 

Cultura, recreio e desporto: 

 - União Desportiva da Caranguejeira;  

- Filarmónica de São Cristóvão; 

- Quatro ranchos; 

 - Sociedade Cultural e Recreativa;  

- Associação de Caça e Pesca;  

- Piscina pública;  

- Pavilhão Gimnodesportivo; 

           - Parque desportivo, com campo de futebol e dois campos de ténis;  

           - Agrupamento de Escuteiros;  

           - Jornal local o Notícias da Caranguejeira, com periodicidade mensal. 

          Comércio, indústria e serviços  

         - 34 fábricas; 

         - 11 oficinas;  

         - Cinco padarias; 

         - Seis talhos; 

         - 23 cafés; 

        - Seis restaurantes;  

        - Uma casa de dormidas e uma pensão; 

         - Quatro escritórios de advogados, etc ,  

 

Caranguejeira é uma vila caracterizada pela sua histórica, demograficamente 
caracterizada como pequena dimensão e culturalmente com fortes tradições na área da 

música. 

A Associação Instituto Jovens Músicos foi criada no âmbito de colmatar a oferta 

existente na procura por parte dos mais jovens em obter conhecimentos mais teóricos na 

área da música muitas vezes impulsionada pelas gerações anteriores.  

O Instituto Jovens Músicos desde o seu início que incluiu nos seus objetivos artísticos 

uma formação musical genérica, em primeiro lugar dos seus elementos e depois dos 

respetivos familiares.  

Num processo de natural desenvolvimento, essa ação pedagógica foi-se alargando a 

outros membros da comunidade Caranguejeirense e a partir do ano de 2011, através de um 

processo de ensino/aprendizagem associativo em regime de ensino doméstico, até justificar 

o presente pedido para a implementação de cursos básicos de ensino artístico especializado 

de músicos. 
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 O Projeto Educativo proposto, contribui para alterar a realidade da vida musical 

Caranguejeireense. Por um lado, institucionalizou-se alguma colaboração artística e musical 

com os outros agentes locais (como foi exemplo o projeto FilarRock com a Filarmónica São 

Cristóvão) e, por outro lado, contribuiu-se para a implementação de uma prática musical 

enquanto fator de cultura e educação, na Vila da Caranguejeira e freguesias vizinhas. 

Ao elaborar este Projeto Educativo tem-se presente a necessidade de continuar o 

trabalho de “formação” de público, quer através dos nossos alunos, quer através dos seus 

familiares, não deixando de aprofundar o nível técnico e artístico do corpo discente com a 

criação de circuitos de apresentações públicas que extravasem o âmbito escolar e apontem 

para a progressiva profissionalização de músicos.   

Sete anos depois de um funcionamento regular, a Associação Instituto Jovens Músicos 

pretende assim manter o nível sócio comunicativo, entendido enquanto objetivo genérico e 

de sensibilização pela música, passando à fase de formação para a música, relacionalmente, 

numa estruturação que horizontal e verticalmente venha a permitir uma educação musical 

que possa ir mais longe, até à formação musical, enquanto base de organização sustentada de 

novos públicos e com saída apoiada para o trabalho apontando para a profissionalização de 

músicos.    

 Pretende-se, assim, uma continuidade que honre a tradição musical 

Caranguejeierense alargando-a a outras regiões, fomentando uma comunicação musical 

entre público e intérpretes, no seio de uma vida musical mais ativa, com maior qualidade, 

dignidade e até excelência.   

O Projeto também vem ser uma proposta para a não desertificação dos mais jovens, ao 

assumir-se como interligação ao desenvolvimento da Vila da Caranguejeira na área da 

cultura, aumentando a oferta formativa e reduzindo a necessidade da população se deslocar 

geograficamente às cidades circundantes. 
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1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

A estrutura organizacional da Associação Instituto Jovens Músicos, terá como base o 

seguinte organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS DO PROJECTO  

 

 Definida a problemática encontraram-se os seguintes objetivos gerais:  

   - Incrementar uma prática musical escolar que para além de educativa seja formativa, 

ultrapassando a sala de aula para uma prática e fruição musical quotidiana.  

  - Continuar a fomentar a participação dos Encarregados de Educação na vida escolar 

desenvolvendo formas de comunicação eficientes entre os mesmos e a Escola de Música de 

que fazem parte.   

 - Estabelecer uma organização curricular e organizativa alargada e participativa 

constituída por público e músicos.  

 
 E os seguintes Objetivos Específicos:  
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 - Continuação do projeto a “Orquestra Suzuki” enquanto atividade estrutural 
alicerçada na atividade letiva e não letiva de professores e na atividade extracurricular de 
alunos; 
 

- Desenvolver a iniciação musical e instrumental enquanto sensibilização para a 
música e preparação do nível básico de aprendizagem; 
 

- Reforçar o nível de iniciação vocacional nos cinco Jardins de Infância da 

Caranguejeira; 

- Criar uma maior ligação entre o Instituto Jovens Músicos e os Encarregados de 

Educação dos alunos das Iniciações e ensino básico, visando a diminuição do abandono 

escolar prematuro; 

 - Estabelecer uma maior ligação entre o Instituto Jovens Músicos e o Agrupamento 
de Escolas de Caranguejeira e Sta Catarina no âmbito do Curso Básico em Regime 
Articulado.  
 

- Alargar os Cursos de Instrumentos da Escola numa perspetiva gradualmente 

sinfónica; 

- Aprofundar as parcerias com entidades do Ensino Genérico locais, tanto de Ensino 

Pela Música como Para a Música; 

 - Organizar parcerias com bandas filarmónicas e autarquias locais da região para a 

organização de concertos e formação; 

           - Fomentar uma progressiva colaboração entre as ofertas formativas articuladas, 

supletivas e profissionais.  

- Estabelecer um Corpo Docente tendencialmente profissionalizado.  

- Fomentar uma comunidade escolar artisticamente esclarecida através da organização 

de Ciclos de Concertos, Conferências e Publicações; 

- Criar bases para uma alargada comunidade musical regional.  

 

Com estes objetivos pretende-se, em termos de Projeto Educativo para os próximos três anos 

apontar para um progressivo relacionamento entre quem faz, quem ouve e quem apoia a 

prática musical, através de critérios de Ensino/Aprendizagem baseados numa crescente 

qualidade, entre caminhos diversificados, que apontem para patamares de maior 

especialização.    
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3. DO ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

No âmbito da proposta curricular do Instituto Jovens Músicos define-se como 

prioridades:  

- Continuar a implementar o método Suzuki para cordas (ou outra atividade musical 

em grupo) com alunos que se inscrevam em atividades pós curriculares de primeiro ciclo em 

regime livre.    

- Estruturação e coordenação programática do nível de Iniciação de Música nos Jardins 

de Infância do Agrupamento de Escolas da Caranguejeira e Sta Catarina da Serra.   

- Estruturação de Classes de Conjunto por níveis e módulos instrumentais e corais 

(Instrumentos Orff, “Método Suzuki”, Coro de Vozes Brancas, Classe de Coro Misto, Classe de 

Orquestra), não descurando uma programação cuidada de pequenas apresentações públicas:  

 Pretende-se que cada aluno desenvolva o gosto por cantar e tocar em conjunto, 

incentivando os seus participantes no estudo do instrumento e na musicalização genérica, 

não deixando de estabelecer espaços específicos de sociabilidade e comunicação musical, 

através de uma programação de audições e concertos autónomos, abertos à comunidade.  

Continuação da implementação de Cursos Livres ou musicalmente temáticos. 

  

4. CORPO DOCENTE  

 

A Organização do Corpo Docente ficará estabelecida da seguinte forma:  

- Direção Pedagógico; 

- Um Conselho Pedagógico com pelo menos quatro elementos onde, para além do 

Diretor Pedagógico, deverão ter assento os seguintes Departamentos:  

- Coordenador do Departamento de Cordas e Tecla; 

- Coordenador do Departamento do Departamento de Sopro e Percussão; 

- Coordenador do Departamento de Iniciação e outras linguagens; 

Cada Departamento tem de deliberar sobre a calendarização de reuniões regulares ao 

longo de ano.  
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5. CORPO DISCENTE 

 

O número de alunos, que aumentou significativamente nos últimos anos deverá sofrer 

um grande aumento ao longo deste Projeto Educativo. 

 

Deverão utilizar-se estratégias que permitam articular o conhecimento pedagógico de 

cada aluno com as escolas de Ensino Genérico. 

 

 

6. AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 

Em 2020 pretende-se atingir uma comunidade escolar mais local/regional, 

devidamente articulada horizontal e verticalmente, com um grau de qualidade traduzido 

numa prática musical regular e uma sensibilização musical de alto nível cultural.  

Entendendo o Projeto Educativo do Instituto Jovens Músicos como um processo 

dinâmico, interativo e adequado à realidade escolar, o mesmo terá, necessariamente, de ser 

submetido a uma avaliação sistemática capaz de disponibilizar uma informação factual e uma 

perceção que permita proceder à sua reformulação, reajustando as propostas de ação ou 

incluindo outras, de acordo com a conjuntura e as necessidades identificadas. 

 A avaliação deste PE será feita sistematicamente por todos os intervenientes, no 

termo de cada atividade prevista no Plano Anual de Atividades, e periodicamente pelo 

Conselho Pedagógico da Escola. Esta avaliação será realizada através da elaboração de 

relatórios de avaliação de atividade, por parte do responsável por cada atividade, pela 

realização de inquéritos aos membros da comunidade escolar, bem como pela realização de 

reuniões com os Encarregados de Educação e/ou outros parceiros educativos.  

 

 

 

 

 

 

 


