
  

Relatório 

Escola Artística de Dança 

do Conservatório Nacional 

LISBOA 
      

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 
 

Área Territorial de Inspeção 

do Sul 
 

2016  
2017 

 



 

 

 

 

 
Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional – LISBOA 

1 

1 – INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais para a autoavaliação e para a 

avaliação externa. Neste âmbito, foi desenvolvido, desde 2006, um programa nacional de avaliação dos 

jardins de infância e das escolas básicas e secundárias públicas, tendo-se cumprido o primeiro ciclo de 

avaliação em junho de 2011. 

A então Inspeção-Geral da Educação foi 

incumbida de dar continuidade ao programa de 

avaliação externa das escolas, na sequência da 

proposta de modelo para um novo ciclo de 

avaliação externa, apresentada pelo Grupo de 

Trabalho (Despacho n.º 4150/2011, de 4 de 

março). Assim, apoiando-se no modelo construído 

e na experimentação realizada em doze escolas e 

agrupamentos de escolas, a Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência (IGEC) está a desenvolver 

esta atividade consignada como sua competência 

no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de 

janeiro.    

O presente relatório expressa os resultados da 

avaliação externa da Escola Artística de Dança 

do Conservatório Nacional – Lisboa, realizada 

pela equipa de avaliação, na sequência da visita 

efetuada entre 20 e 22 de fevereiro de 2017. As 

conclusões decorrem da análise dos documentos 

fundamentais da Escola, em especial da sua 

autoavaliação, dos indicadores de sucesso 

académico dos alunos, das respostas aos 

questionários de satisfação da comunidade e da 

realização de entrevistas. 

Espera-se que o processo de avaliação externa 

fomente e consolide a autoavaliação e resulte 

numa oportunidade de melhoria para a Escola, 

constituindo este documento um instrumento de 

reflexão e de debate. De facto, ao identificar 

pontos fortes e áreas de melhoria, este relatório 

oferece elementos para a construção ou o 

aperfeiçoamento de planos de ação para a 

melhoria e de desenvolvimento de cada escola, 

em articulação com a administração educativa e 

com a comunidade em que se insere.  

A equipa regista a atitude de empenhamento e 

de mobilização da Escola, bem como a 

colaboração demonstrada pelas pessoas com 

quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação. 

O relatório da Escola apresentado no âmbito da  

Avaliação Externa das Escolas 2016-2017 está disponível na página da IGEC. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Níveis de classificação dos três domínios   

EXCELENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

muito consistente na melhoria das aprendizagens e dos 

resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 

Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em 

análise, em resultado de práticas organizacionais 

consolidadas, generalizadas e eficazes. A escola distingue-se 

pelas práticas exemplares em campos relevantes. 

MUITO BOM – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente na melhoria das aprendizagens e dos resultados 

dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos 

fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em 

resultado de práticas organizacionais generalizadas e 

eficazes. 

BOM – A ação da escola tem produzido impacto na melhoria 

das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos 

respetivos percursos escolares. A escola apresenta uma 

maioria de pontos fortes nos campos em análise, em 

resultado de práticas organizacionais eficazes. 

SUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

reduzido na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos 

alunos e nos respetivos percursos escolares. As ações de 

aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do tempo e 

envolvem áreas limitadas da escola.    

INSUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

muito reduzido na melhoria das aprendizagens e dos 

resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 

Os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes na 

generalidade dos campos em análise. A escola não revela 

uma prática coerente, positiva e coesa. 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legislação/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=
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2 – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

A Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional localiza-se em Lisboa, na freguesia da 

Misericórdia, Bairro Alto, e ocupa dois edifícios do século XIX, um principal e outro onde funciona 

também a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional. É a única escola no país que oferece 

cursos do ensino artístico especializado da dança em regime integrado – formação geral e artística. Foi 

submetida à avaliação externa das escolas em novembro de 2010, no âmbito do primeiro ciclo de 

avaliação. 

No ano letivo de 2016-2017, estão matriculados 52 alunos (quatro turmas) no 2.º ciclo do ensino básico, 

83 no 3.º ciclo (seis turmas) e 53 no ensino secundário (seis turmas), perfazendo um total de 188. 

Acrescem 14 alunos externos a frequentar, no ensino secundário, as disciplinas da área artística. 

Relativamente à nacionalidade, 11% dos estudantes são estrangeiros, oriundos de Itália, Ucrânia, 

Brasil, entre outros. Em relação às tecnologias de informação e comunicação, 39% dos alunos do ensino 

básico e 36% dos do secundário possuem computador e internet e, no que concerne à ação social escolar, 

87% não beneficiam de auxílios económicos.  

Os dados relativos à formação académica dos pais e das mães demonstram que, em relação aos 

estudantes do ensino básico, 45% têm habilitação superior e 14% possuem o ensino secundário, 

percentagens que atingem 34% e 20%, respetivamente, no que respeita aos dos alunos do ensino 

secundário. Quanto à sua ocupação profissional, 26% no ensino básico e 18% no secundário, exercem 

atividades de nível superior e intermédio. 

O serviço educativo é assegurado por 53 docentes, sendo que 70% pertencem aos quadros e 75% 

possuem experiência profissional correspondente a 10 ou mais anos e, ainda, por 15 acompanhadores 

musicais. O pessoal não docente é composto por 18 trabalhadores, dos quais 10 são assistentes 

operacionais, oito são assistentes técnicos, sendo que destes, quatro são técnicos de vídeo. Exercem 

ainda funções na Escola um elemento com contrato emprego-inserção do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, I.P., e, a tempo parcial, duas psicólogas, uma educacional e outra clínica, e um 

osteopata. 

 

3 – AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 

Considerando os campos de análise dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa e 

tendo por base as entrevistas e a análise documental e estatística realizada, a equipa de avaliação 

formula as seguintes apreciações:  

 

3.1 – RESULTADOS     

RESULTADOS ACADÉMICOS 

No triénio de 2013-2014 a 2015-2016, de acordo com a informação disponibilizada pela Escola, são de 

destacar as taxas de conclusão nos 6.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade. Efetivamente, neste período, 

aquelas situam-se acima de 90%, com exceção, em 2015-2016, do 6.º e do 9.º ano (ambos com 88%) e, em 

2013-2014, do 12.º ano (75%). Neste último ano de escolaridade, alcançou-se sucesso pleno em 2014-2015 

e em 2015-2016. 

No 2.º ciclo, em 2014 e em 2015, as percentagens de classificações positivas nas provas finais de 

português (60,7% e 92%, respetivamente) e de matemática (57,1% e 72%) apresentam uma melhoria 

significativa. Idêntica situação se constata no 3.º ciclo, em 2014, 2015 e 2016, em que as taxas de 
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sucesso nas provas da disciplina de português atingiram, por aquela sequência, 78,1%, 86,9% e 85%, e 

em matemática 46,8%, 56,5% e 70%.  

Nos exames nacionais do ensino secundário, as médias das classificações, em 2014, 2015 e 2016, na 

disciplina de português situaram-se em 11, 10,1 e 9,2 valores, respetivamente, e em filosofia fixaram-se 

em 11,9, 10,1 e 6,7 valores. No último ano em apreço, os resultados apresentam um decréscimo, 

particularmente acentuado em filosofia. Na disciplina de inglês, as médias das classificações mantêm-se 

positivas ao longo daquele triénio, com valores de 13,5, 14,8 e 11,7, embora com uma descida em 2016.  

Nas disciplinas do ensino artístico especializado, as médias globais de sucesso atingem o nível 4, no 2.º e 

no 3.º ciclo, com exceção de técnica de dança clássica (3,3), e são de 15 valores no ensino secundário. 

Neste nível, os cursos ministrados visam a formação de bailarinos e de bailarinas profissionais e os 

níveis elevados de proficiência alcançados traduzem-se numa significativa integração no mercado de 

trabalho ligado à dança e à coreografia (67% em 2015-2016), ou na continuação de estudos. 

Constituem exemplos, em 2016, as saídas para a Companhia Nacional de Bailado (CNB), os projetos 

Wellenkamp e Quorum, o Ballet da Geórgia, a Escola Antuérpia Ballet de Flandres e a Companhia 

Itália – Lecce. Em todos os anos letivos, há finalistas que integram elencos de companhias de elevado 

reconhecimento nacional e internacional, sendo de referir, a título exemplificativo, em 2014-2015, a 

École de Danse de Genève e a CNB, em 2013-2014, o Nederlands Dans Theatre e Kayzer Ballet, em 

2012-2013, o San Francisco Ballet, a CNB e a The Landesbuhnen Sachen e, em 2011-2012, a CNB e o 

Institut del Teatre. 

De um modo global, os resultados revelam progressos, consistência e sustentabilidade no ensino básico e 

nas taxas de conclusão do ensino secundário. Todavia, os desempenhos obtidos na disciplina de técnica 

de dança clássica, no ensino básico, e nas provas nacionais, na formação geral, apresentam margem 

para evoluir, sobretudo no ensino secundário e na disciplina de matemática dos 2.º e 3.º ciclos, exigindo 

uma reflexão mais aprofundada do impacto das estratégias implementadas com vista à melhoria da sua 

eficácia.  

Os dados relativos aos resultados académicos são sistematicamente tratados e analisados. É realizada a 

comparação, entre os sucessivos anos letivos, dos desempenhos dos alunos nas diferentes disciplinas da 

formação geral e da artística e nas provas de avaliação externa, constituindo a base de um trabalho que 

visa a manutenção da qualidade da ação educativa.  

Os fatores explicativos do sucesso enumerados relacionam-se com o ensino individualizado, o trabalho 

dos diretores de turma e a existência de uma cultura de rigor, exigência e apetência pela dança, que 

apela à responsabilização individual e à autonomia. No que respeita ao ensino secundário, são 

apontadas causas para os resultados nos exames nacionais que se prendem com a sobrecarga de 

trabalho inerente à formação artística profissional dos jovens. 

Nos últimos três anos letivos, as taxas de abandono escolar nos 2.º e 3.º ciclos foram nulas. No ensino 

secundário, reduziram de 10,6% para 3%, atingindo 0% em 2015-2016.  

 

RESULTADOS SOCIAIS 

O projeto educativo visa proporcionar aos alunos uma formação integrada nas vertentes artística, 

humanística, científica e tecnológica, enquadrada por valores do trabalho, da cidadania, da excelência e 

do rigor. Desta forma, os estudantes são incentivados a participar em atividades que promovem o seu 

desenvolvimento pessoal e social, como o projeto de âmbito nacional Faça-se Justiça, que envolveu, nos 

anos letivos de 2013-2014 e 2015-2016, os alunos do ensino secundário em problemáticas ligadas à 

educação cívica. Destaca-se, também, a comemoração de dias festivos, abrangendo todos os anos de 

escolaridade, como o Halloween ou o Dia de São Valentim, a participação em montagens de exposições e 

a celebração da Semana da Música ou do Dia Mundial da Dança. 
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Para os mesmos objetivos concorre, ainda, o envolvimento dos alunos em espetáculos que ocorrem no 

final dos períodos letivos, a saber, o bailado Quebra-Nozes, no Natal, a Oficina Coreográfica e o 

Espetáculo de Final de Ano, realizados nas instalações da Escola ou no exterior, designadamente no 

Teatro Camões, na Fundação Oriente ou no Centro Cultural de Belém. 

A eleição do representante dos alunos no conselho geral, bem como a auscultação através da aplicação 

de questionários de satisfação e o incentivo à apresentação de propostas de investimento ao nível do 

orçamento participativo das escolas, evidenciam a superação do ponto fraco assinalado na anterior 

avaliação externa, “O não envolvimento dos alunos na elaboração dos documentos orientadores da 

Escola, o que não contribui para a sua responsabilização e formação pessoal”. Contudo, este é um aspeto 

que merece ainda atenção por parte da direção, pois o papel de representatividade dos delegados de 

turma poderá ser potenciado, por exemplo, através da sua participação nos conselhos de turma do 3.º 

ciclo e do ensino secundário. Por outro lado, a não existência de associação de estudantes tem sido uma 

constante, embora a situação esteja a ser considerada, dado que se constituiu um grupo de alunos com 

vista à elaboração dos estatutos daquela estrutura. 

No presente ano letivo, a organização do desfile e do concurso de Carnaval, alargados à participação de 

todos os alunos, foi uma atividade da sua iniciativa e à qual estes aderiram com forte entusiasmo. 

Concorreu para o reforço da identificação e do sentido de pertença à Escola, complementando a sua 

formação pessoal e social através de momentos de convívio e de descontração, entre todos os elementos 

da comunidade educativa. 

Os alunos demonstram conhecer bem as regras, têm um comportamento disciplinado e respeitam os 

docentes e não docentes, situação que contribui para a existência de um clima relacional positivo e um 

bom ambiente educativo. Os procedimentos disciplinares têm baixa incidência, tendo ocorrido uma 

diminuição do número de alunos que foram alvo de medidas disciplinares sancionatórias (de 22, em 

2013-2014, para 12, em 2015-2016). 

As ações de solidariedade em que a Escola envolve os alunos são diversas, designadamente a recolha de 

alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome, a realização de um espetáculo natalício para os 

colaboradores da Santa Casa da Misericórdia, as apresentações de danças tradicionais portuguesas para 

idosos e os workshops para os técnicos de animação social dos Serviços da Câmara Municipal de Lisboa. 

Também, procederam à encenação de um livro da escritora Maria Alberta Menéres, para apresentação 

às crianças da Casa do Gil, tendo revertido uma parte das receitas para esta fundação.  

O seguimento dos alunos após a escolaridade é efetuado através de um levantamento dos finalistas que 

prosseguem para o ensino superior e dos que integram projetos/companhias de dança, nacionais e 

estrangeiras. A página da Escola identifica, por ano letivo, os estudantes que concluem o curso, 

associando a alguns um link que reporta à atividade que exercem. A direção, em cooperação com a 

associação de pais e encarregados de educação, sob proposta desta, está a desenvolver uma plataforma 

online, Rede Alumni, que visa estabelecer contactos entre atuais e antigos alunos, com o objetivo de se 

conhecer os percursos destes, partilhar experiências, eventos e manter ligações que possam ser mais-

valias em termos de saídas profissionais, designadamente para divulgação de audições. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A informação resultante da aplicação de questionários, no âmbito da presente avaliação externa, revela 

um grau de satisfação positivo da generalidade dos elementos da comunidade educativa sobre o serviço 

prestado pela Escola, com destaque para o clima educativo e para a exigência e qualidade do ensino 

ministrado. Os trabalhadores consideram, ainda, que o comportamento dos alunos é bom e gostam de ali 

exercer funções, sendo que os não docentes expressam que se sentem valorizados por parte das 

lideranças. Os pais e encarregados de educação demonstram-se satisfeitos com o facto de os seus 

educandos frequentarem a Escola e apreciam a disponibilidade e a proximidade do diretor de turma. Os 
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alunos revelam conhecer as regras de comportamento, sentem segurança e gostam de lá estudar. Em 

contraposição, a comunidade escolar evidencia menor agrado com o estado desgastado das instalações, 

principalmente dos balneários e das instalações sanitárias, e ainda com a exiguidade dos espaços de 

trabalho e de convívio. 

São promovidas diversas iniciativas para incentivar o trabalho e a autoestima dos alunos na área 

artística, designadamente a participação em concursos nacionais e internacionais que viabilizam o 

acesso a prémios, a bolsas de estudo e a seminários, masterclasses e audições. São exemplos: Concurso 

Internacional de Bailado do Porto, Leiria Dance Competition; Festival Internacional de Dança – 

Tanzolymp, Berlim; Prix de Lausanne, Suíça; Valentina Kozlova International Ballet Competition, Nova 

Iorque; Youth America Grand Prix, Paris; Korea International Ballet Competition; Ekaterina Maximova 

Ballet Competition Arabesque, Rússia; 5th Beijing International Ballet Invitational for Dance Schools, 

China. Destaque, ainda, para o aumento, nos últimos anos, de 20% no número de discentes do género 

masculino e os desempenhos de excelência demonstrados. 

Na área académica, a valorização dos sucessos dos alunos é traduzida pela sua participação em 

concursos onde têm sido premiados, a saber, entre outros, os nacionais de leitura e de escrita, Canguru 

Matemático e o campeonato SuperTmatik. O quadro de mérito – qualidade – excelência destaca os 

estudantes que, no final de cada ano letivo, têm bons desempenhos escolares e, também, atitudes 

exemplares. A sua divulgação efetua-se através da afixação em painel próprio, ainda que mereça uma 

maior visibilidade. Ao abrigo da lei do Mecenato, são entregues prémios pecuniários aos melhores 

alunos, bem como bolsas de estudo aos que residem longe, têm aptidão artística e dificuldades 

financeiras.  

Os prémios obtidos pelos alunos e professores nos concursos nacionais e internacionais têm contribuído 

para o reconhecimento e a projeção da imagem da Escola como uma referência na área da dança clássica 

e contemporânea, que se reflete na sua grande procura, por parte de estudantes vindos de todo o país e 

do estrangeiro, no convite à participação do diretor como elemento dos júris em diversos eventos, e 

através de múltiplos louvores provenientes de entidades públicas portuguesas. Igualmente, a qualidade 

dos espetáculos organizados no final dos períodos letivos, abertos ao público, leva à valorização, por 

parte de toda a comunidade escolar, do trabalho realizado e contribui também para que tenha impacto 

nos meios de comunicação social.  

A Escola promove a abertura ao exterior e a divulgação da sua obra, a nível local, regional e nacional, 

através das aulas abertas, no Dia Mundial da Dança, em que recebe alunos e professores de várias 

escolas, envolvendo-os em atividades de partilha de experiências. A participação no Festival de 

Sapateado, em Palmela, e a apresentação de danças tradicionais e de oficinas coreográficas, entre outros 

exemplos, concorrem, também, para aquela dinâmica, assim como a disponibilização de cursos livres 

que integram várias disciplinas, entre os quais Iniciação à dança (1.º ano). De sublinhar, ainda, a 

cooperação com a Escola Superior de Dança, no acolhimento regular de alunos do Mestrado em Ensino 

de Dança para a concretização dos estágios. Contudo, existe uma oportunidade a aproveitar no que 

respeita à articulação de atividades com a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, com a 

qual partilha espaços. 

Em suma, a ação da Escola tem produzido um impacto consistente na melhoria das aprendizagens e dos 

resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade 

dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes. Tais 

fundamentos justificam a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio Resultados.  
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3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Os documentos de planeamento apresentam coerência e visam a consecução dos objetivos do projeto 

educativo. O plano de estudos, as medidas de apoio educativo, as audições, as atividades de 

complemento e enriquecimento curricular, os concursos, aulas abertas, apresentações, seminários e o 

espetáculo final estão explicitados no regulamento interno e permitem uma visão integradora do 

currículo. Por conseguinte, o ponto fraco identificado, sobre esta matéria, na anterior avaliação externa, 

encontra-se superado.  

O plano anual de atividades constitui um instrumento de trabalho que corporiza os objetivos do projeto 

educativo e é um referencial de divulgação das dinâmicas implementadas. A sua programação tem em 

conta a contextualização e as especificidades do currículo, contemplando, entre outros, visitas de estudo, 

montagens, ensaios, espetáculos, seminários, workshops de dança, concursos e colóquios.  

As planificações a longo e médio prazo são efetuadas pelo professor da disciplina, dado que em muitos 

grupos de recrutamento há apenas um docente, e, posteriormente, aferidas no respetivo departamento 

curricular. Os programas das disciplinas da área artística são elaborados a nível de escola, implicando 

um trabalho colaborativo muito próximo. O mesmo se verifica na ação desenvolvida em aulas, ensaios e 

apresentações entre os docentes das disciplinas práticas de dança e os acompanhadores musicais, na 

criação de música própria e improvisada e na recolha e seleção de repertório. De relevar, ainda, a 

interação departamental subjacente à realização de atividades letivas e extra letivas, como o projeto 

Vertentes da Dança/Tributo a Tomás Ribas, e, sobretudo, as respeitantes à produção de espetáculos 

públicos que envolvem, também, os não docentes e, em particular, os técnicos especializados. 

A interdisciplinaridade é incrementada através de visitas de estudo e de iniciativas que envolvem os 

saberes de várias disciplinas, da formação geral e artística, tais como os projetos A Palavra, Os Gestos e 

Os Sons, A Casa, Halloween, a cenografia e os adereços de cena para reposição do bailado Quebra-Nozes 

no Centro Cultural de Belém e a produção de espetáculos de dança. No entanto, existe espaço para 

progressos nesta matéria, no que respeita a uma maior diversidade e frequência de disciplinas 

envolvidas no contributo para a articulação dos currículos, bem como à sua visibilidade nos planos de 

turma.  

No sentido de consolidar a projeção internacional do trabalho da Escola, é de destacar o planeamento de 

estratégias potenciadoras de acolhimento e inclusão dos estudantes externos estrangeiros a frequentar 

a componente artística, nomeadamente pelo Serviço de Apoio e Acompanhamento, sendo orientados por 

um professor tutor e usufruindo de aulas de apoio que visam uma aprendizagem básica da língua e 

cultura portuguesas. 

 

PRÁTICAS DE ENSINO 

As atividades educativas desenvolvidas pelos professores, sobretudo na área académica, são 

globalmente adequadas às capacidades e aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, 

identificando as suas dificuldades e promovendo os seus progressos, situação potenciada pela 

constituição de turmas com reduzido número de alunos.  

Relativamente à disciplina de técnica de dança clássica, consolidaram-se os conteúdos programáticos e 

as práticas pedagógicas baseadas no método da Academia de Ballet Vaganova, de São Petersburgo, que 

a Escola assume como linha educativa desde há uns anos e que se traduziu na melhoria significativa 

dos resultados dos alunos e da instituição. É, também, proporcionada a disciplina de técnica de dança 

contemporânea, o que permite, concomitantemente, a especialização nas duas áreas artísticas.  
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De realçar que os alunos são envolvidos em contextos de aprendizagem diversos, que promovem o 

aperfeiçoamento da sua performance, como workshops, oficinas coreográficas e seminários de Práticas 

Complementares, Danças Históricas e Repertório Clássico, orientados por professores e criadores 

nacionais e estrangeiros. 

O incentivo à melhoria dos desempenhos é feito através de várias iniciativas destinadas a estimular e a 

valorizar as aprendizagens, tais como as Olimpíadas de Língua Portuguesa, os concursos de leitura e 

Traduzir 2016 (promovido pela Universidade Católica Portuguesa), a representação da obra O Auto da 

Barca do Inferno, de Gil Vicente, no Mosteiro dos Jerónimos, a organização e a montagem de exposições 

e as visitas de estudo ao Museu de Arte e Design – MUDE, entre outras. Também, a participação nas 

oficinas coreográficas a cargo dos alunos finalistas e a realização de três espetáculos anuais, um dos 

quais no final do ano letivo, que integram todos os alunos, com apresentações em recintos adequados ao 

grande público, contribuem para aquele objetivo. 

Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente apresentam taxas de sucesso 

plenas, registando-se duas situações de retenção, uma em 2013-2014, no 6.º ano de escolaridade, e outra 

em 2015-2016, no 7.º ano, o que evidencia respostas adequadas, em articulação com os serviços de 

psicologia, os pais e encarregados de educação, os professores tutores e os diretores de turma. 

Aos alunos, em geral, é ainda proporcionado o acompanhamento dos técnicos das áreas da psicologia 

clínica e da osteopatia, sendo de destacar o trabalho realizado na procura de soluções para as situações 

decorrentes da sobrecarga psicoemocional e física a que se encontram sujeitos as bailarinas e os 

bailarinos. Surge como uma oportunidade o estabelecimento de protocolo com um nutricionista, para 

orientação e prevenção de comportamentos de risco. Também é desenvolvido pela psicóloga educacional, 

junto dos alunos do 9.º ano de escolaridade, um trabalho de orientação vocacional.  

O Gabinete de Apoio aos Alunos Finalistas, criado na Escola, de modo a proporcionar-lhes meios para 

procurarem as melhores condições de trabalho, tanto no país como no estrangeiro, necessita de uma 

monitorização mais efetiva, de forma a incrementar a prestação do seu serviço.  

Tendo em conta o ponto fraco assinalado na anterior avaliação externa, “a falta de realização de 

atividades de cariz laboratorial e experimental de forma sistemática, situação que compromete a 

promoção de uma atitude positiva face ao método científico”, a Escola, embora não possua laboratório 

próprio, providenciou algumas condições para a prática experimental, numa das salas, disponibilizando 

materiais e equipamentos adequados.  

As visitas de estudo ao Museu da Eletricidade, ao Pavilhão do Conhecimento, ao Jardim Botânico, a 

vinda do Planetário Móvel, entre outros, também contribuem para o desenvolvimento do gosto pela 

ciência, mas o envolvimento dos alunos no controlo de variáveis e manipulação de materiais nas 

componentes laboratorial, experimental e de campo assumem um caráter pouco regular, o que dificulta 

o desenvolvimento da literacia científica. Trata-se de uma área a melhorar e a consolidar, sobretudo 

numa perspetiva de coerência curricular entre o 2.º e o 3.º ciclo. 

A cenografia e o restauro de adereços de cena, a construção de mecanismos de tecido e luz em palco, a 

colaboração na montagem da exposição Desenho no Estúdio de Dança, com trabalhos feitos pela 

Associação Urban Scketchers / Eduardo Salavisa, a produção de panfletos e de atividades que 

estabelecem ligação à musicalidade, à dramatização e à imagem, conferem, juntamente com outras, a 

valorização da dimensão artística promotora da formação integral dos alunos.  

A ação da biblioteca, em colaboração com os diversos departamentos curriculares, complementa o 

trabalho desenvolvido nas salas de aula, promovendo um conjunto de atividades, tais como as 

comemorações dos dias mundiais da Dança e da Música, de datas festivas como o Halloween, o São 

Martinho, o Natal e o São Valentim. Destacam-se, ainda, as exposições de banda desenhada, os 
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concursos anuais de leitura, a atividade O que é a Arte para mim? e as iniciativas de recolha de livros 

usados. 

Nas disciplinas de técnicas de dança, a observação de aulas é uma prática regular, envolvendo a 

presença e a orientação de especialistas das academias russa, de Zurique e das óperas de Paris e de 

Viena, entre outras. Na formação geral, existem situações de observação pontual, na sala de aula, em 

casos de resolução de dificuldades de relacionamento pedagógico. Todavia, não estão instituídos 

procedimentos sistemáticos de supervisão da prática letiva, com vista ao desenvolvimento profissional. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

O regulamento interno estabelece os princípios orientadores e o quadro de referência da avaliação das 

aprendizagens e das provas de seleção/admissão (audições). Os critérios para cada ano de escolaridade e 

por disciplina são aprovados anualmente pelo conselho pedagógico e divulgados junto dos vários 

intervenientes e na página web da Escola, assumindo-se o princípio da transparência. Neste âmbito, é 

de destacar o papel dos diretores de turma que agendam reuniões com o professor da disciplina da área 

artística e o encarregado de educação, sempre que este solicita um esclarecimento sobre uma 

classificação atribuída. No sentido de ultrapassar dificuldades que permanecem nesta questão, 

sobretudo no desempenho nas técnicas de dança, o plano de ação estratégica 2016-2018 contempla uma 

medida específica designada Compreender a avaliação. 

As modalidades de avaliação diagnóstica e formativa são valorizadas, principalmente nas disciplinas da 

área artística, permitindo reajustar a ação educativa. Os alunos são envolvidos em momentos de 

autoavaliação formais, mas importa intensificar este procedimento e o seu efeito regulador no processo 

de ensino e de aprendizagem.  

A validade e a fiabilidade da avaliação são tidas em conta no trabalho dos docentes da formação geral, 

através, por exemplo, da aplicação de provas de aferição de matemática e de português, nos 5.º e 8.º anos 

de escolaridade, produzidas pelo Instituto de Avaliação Educacional, I.P., e da implementação de provas 

finais de escola, nas mesmas disciplinas, no 6.º ano, de acordo com as orientações das matrizes nacionais 

emanadas pelo referido Instituto. Os resultados são alvo de análise nas diversas estruturas de 

coordenação educativa e supervisão pedagógica para aferir e adequar o processo de ensino e de 

aprendizagem. Mesmo assim, a elaboração generalizada de matrizes, a sua disponibilização aos alunos e 

a correção partilhada de testes são procedimentos suscetíveis de serem reforçados.  

A aferição do processo avaliativo das aprendizagens, na formação artística, nas disciplinas de dança, 

acontece, sobretudo, nos momentos de provas práticas, na presença de júris e, ainda, no caso dos alunos 

finalistas, nos exames, nas provas de aptidão artística e nos trabalhos realizados na formação em 

contexto de trabalho. As apresentações periódicas, as aulas abertas e os espetáculos finais assumem um 

papel relevante neste domínio. Os convites frequentes à vinda de professores e de coreógrafos, nacionais 

e internacionais, para participarem na lecionação constituem, também, formas de monitorização e de 

melhoria do trabalho docente.   

A Escola tem implementado, ao longo dos últimos anos, medidas de promoção do sucesso escolar, entre 

as quais se destacam as tutorias e os apoios educativos nas disciplinas da formação geral e artística. O 

plano de ação estratégica 2016-2018 apresenta medidas específicas, envolvendo apoios ao estudo, 

especificamente para português do 2.º ciclo e matemática do 3.º, visando melhorar as taxas de sucesso 

nestas disciplinas. 

Em relação aos planos de acompanhamento pedagógico desenvolvidos para alunos do 3.º ciclo em 2013-

2014, os dados apresentados indicam uma taxa de sucesso de 100%. No que respeita aos apoios 

educativos prestados na formação artística e geral, as percentagens situam-se em 100%, à exceção nesta 

última, no ensino secundário que, em 2014-2015, foi de 86%.  
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O trabalho desenvolvido na prevenção do abandono escolar tem tido resultados positivos. As estratégias 

implementadas passam por uma atuação preventiva de equipas multidisciplinares constituídas pelos 

diretores de turma, professores tutores, psicólogos e por contactos com os pais e encarregados de 

educação. 

Em síntese, a ação da Escola tem produzido um impacto consistente na melhoria das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 

totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes, o 

que justifica a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio Prestação do Serviço 

Educativo.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

A Escola consagra, no projeto educativo, a sua missão em formar bailarinas e bailarinos profissionais 

nas áreas da dança clássica e contemporânea e orienta os seus objetivos para uma formação integral 

académica e artística de qualidade. Naquele documento estruturante, e com vista a uma melhoria no 

processo da sua avaliação, importa identificar com clareza metas e indicadores de medida.  

A direção apresenta uma vasta experiência profissional, visão estratégica e uma liderança assertiva e 

determinante na prossecução de uma linha condutora de atuação, visando a excelência do ensino 

ministrado, a integração dos alunos finalistas no mercado de trabalho e a projeção internacional. Ao 

longo dos mandatos, as estratégias implementadas têm tido um impacto muito significativo, passando 

pela implementação de programas com inovações resultantes de criações dos jovens estudantes, pelo 

convite sistemático de professores de dança e de coreógrafos estrangeiros, pela participação regular dos 

alunos em concursos nacionais e internacionais com resultados de relevo e, ainda, por parte do diretor, 

pela lecionação de masterclasses e pela presença em júris de concursos de bailado em Lausanne, Paris, 

Nova Iorque, Tóquio, entre outros. 

O conselho geral tem contribuído de uma forma proactiva para o desenvolvimento da organização 

escolar, nomeadamente no que reporta à mobilização da comunidade envolvente. As coordenações das 

estruturas intermédias têm uma ação decisiva na resposta aos desafios decorrentes da missão da 

Escola, envolvendo-se e motivando os pares, mostrando o trabalho desenvolvido nas suas aulas, 

colaborando com outras escolas de dança do país como avaliadores dos seus alunos, contribuindo para a 

consolidação da imagem de abertura e de referência da Escola. 

O incentivo à participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar advém de várias 

atividades relacionadas, por exemplo, com a entrega de diplomas aos alunos finalistas, as aulas abertas, 

as provas e os espetáculos. A cooperação da direção com a associação de pais e encarregados de educação 

assume um papel importante nas dinâmicas da Escola, dado que esta constitui uma ponte eficaz de 

comunicação com todos os seus representantes, associados ou não associados, sobretudo na logística 

subjacente à organização de espetáculos públicos. Outro aspeto a relevar prende-se com os colóquios 

anuais sob temas de grande pertinência para o projeto educativo, como Saúde e bem-estar do bailarino, 

A importância da comunicação no ensino da dança – Múltiplos olhares e Desafios do crescimento na 

formação do bailarino: Corpo, Mente, Ação, Vocação. 

A direção consolidou o trabalho com uma rede de parceiros, de que constituem exemplos a Companhia 

Nacional de Bailado, o Quorum Ballet, as fundações Oriente, Maria Magdalena de Mello e Gestão dos 

Direitos dos Artistas, algumas empresas, as autarquias e as instituições de ensino superior, em 

particular a Escola Superior de Dança, com impacto muito relevante na criação de oportunidades 

educativas e formativas.  
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O sentido de pertença e de identificação com os objetivos e valores da Escola é forte, por parte da 

comunidade educativa, patente na forma como se mobilizam em torno das atividades emblemáticas.   

 

GESTÃO  

A gestão dos recursos pauta-se por uma articulação entre o diretor e o subdiretor tendo em conta as 

áreas artística e geral. Os critérios de constituição de turmas e de elaboração de horários, plasmados no 

regulamento interno, seguem o primado pedagógico, enquadrando-se nos objetivos do projeto educativo, 

assim como a ocupação dos tempos escolares, promovendo o sucesso através da implementação das 

medidas que se apresentam mais adequadas e tendo em atenção os espaços disponíveis e a carga 

horária dos alunos. 

Na distribuição do serviço, são tidos em consideração aspetos relacionados com o perfil de cada 

trabalhador e com a sua capacidade para a função, revelando conhecimento das suas competências 

profissionais e pessoais. Os diretores de turma são nomeados, preferencialmente, de entre os docentes 

da formação geral e privilegia-se a continuidade do cargo, assim como na lecionação das disciplinas, 

sempre que é possível. 

Os não docentes são grandemente envolvidos nas dinâmicas da Escola. A coordenadora dos assistentes 

operacionais exerce a sua ação com significativa autonomia, sendo muito valorizado, também, o seu 

trabalho como responsável pela secção do Guarda-Roupa. A rotatividade de tarefas é marcante, 

executam funções de apoio na concretização da efetiva ocupação dos tempos livres dos alunos, nas 

refeições e na minimização dos constrangimentos resultantes de os espaços se repartirem por dois 

edifícios separados por uma via pública com circulação automóvel. 

O Centro de Produção é o serviço responsável pela execução e acompanhamento técnico das atividades 

regulares da Escola e das apresentações públicas por ela promovidas. Procede, por exemplo, à 

elaboração e criação gráfica de programas, à preparação e montagem de cena, reparação e manutenção 

de equipamento, bem como à realização de filmagens e disponibilização de material para visionamento. 

Apresenta-se como uma oportunidade o desenvolvimento de um trabalho mais estruturado com o 

Gabinete de Apoio aos Alunos Finalistas. 

A parceria com a associação de pais e encarregados de educação, o apoio recebido ao abrigo da lei do 

Mecenato, as propinas, assim como as verbas provenientes da oferta dos cursos livres e a criação de uma 

linha própria de merchandising, são algumas das iniciativas de angariação de fundos que têm 

permitido, também, entre outros, requalificar o pavimento dos estúdios de dança, salas de aula e 

balneários, adquirir material de laboratório, informático e audiovisual, contratar técnicos 

especializados, convidar professores e coreógrafos estrangeiros e proceder à compra e manutenção dos 

instrumentos musicais, superando, desta forma, o ponto fraco assinalado na anterior avaliação externa 

no que a esta última parte diz respeito.     

A Escola envidou esforços para a implementação das medidas de autoproteção e solicitou reforço 

orçamental na sequência do relatório técnico realizado no âmbito do Programa Nacional de Saúde 

Escolar. No entanto, o atraso sucessivo nas obras de requalificação dos edifícios do Conservatório 

Nacional constitui um constrangimento à total regularização da situação.  

A atualização de conhecimentos dos docentes da área artística, sobretudo nas técnicas de dança, é feita 

privilegiando soluções em contexto de trabalho, muitas vezes através de masterclasses e de aulas, 

dinamizadas por professores estrangeiros convidados. O docente representante da Escola articula com o 

Centro de Formação de Associação de Escolas Calvet de Magalhães, procedendo à auscultação das 

necessidades junto dos trabalhadores e à elaboração conjunta do plano de formação. Este contempla 

ações para docentes e não docentes, juntamente com o plano anual de atividades. Assim sendo, o ponto 

fraco assinalado na anterior avaliação externa sobre esta matéria encontra-se superado.  
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O contacto pessoal e o telefone são os meios privilegiados de comunicação e informação, utilizando-se 

também o correio eletrónico, a intranet, o site da Escola e a rede social Facebook, estes dois últimos 

igualmente para divulgação, a par com os flyers, newsletter e cartazes publicitários. A informatização de 

sumários, a marcação de faltas, a realização de testes online e a instalação do programa de Gestão 

Integrada para a Administração Escolar – GIAE constituem, igualmente, um avanço. Nos meios de 

comunicação social, a televisão, a rádio e os jornais, difunde-se e dá-se ainda maior projeção ao trabalho 

desenvolvido e aos prémios adquiridos 

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

A anterior avaliação externa (2010) identificou a inexistência de um processo estruturado e sistemático 

de autoavaliação. No sentido de dar resposta ao problema, a direção constituiu uma comissão interna 

para consolidar as práticas autorreguladoras e, desde 2011-2012, são elaborados relatórios que 

apreciam os resultados escolares, académicos e sociais, e a prestação dos serviços educativos, 

envolvendo, também, a aplicação de questionários de satisfação à comunidade educativa, entrevistas ao 

diretor e a indicação de recomendações. No entanto, verifica-se que a composição da referida equipa tem 

sofrido sucessivas alterações, o que, a par da ausência de um modelo consolidado, leva a 

descontinuidades, particularmente acentuadas no biénio 2014-2016, cujo relatório se encontra, ainda, 

por ultimar. 

Por outro lado, o trabalho realizado não inclui a avaliação do projeto educativo nem a dos planos anuais 

de atividades, da responsabilidade de outros grupos de docentes, o que dificulta uma perspetiva global e 

integradora de todo o processo. As sinergias das diversas equipas envolvidas poderiam ser conjugadas 

de forma a rentabilizar o trabalho em curso. Além disso, embora as recomendações apresentadas pelas 

sucessivas comissões internas tenham sido atendidas, não foram efetuados planos de melhoria, à 

exceção do plano de ação estratégica 2016-2018 construído no âmbito do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar.  

Não obstante tenha havido progressos nos procedimentos empreendidos, o ponto fraco assinalado na 

anterior avaliação externa permanece por superar. A definição clara de um modelo próprio ou linha 

condutora merece particular atenção, bem como a identificação de mecanismos explícitos e estruturados 

de monitorização dos processos, integrando os contributos da presente avaliação. A elaboração de um 

plano de melhoria global afigura-se pertinente no sentido de aperfeiçoar o trabalho ao nível do 

planeamento, da gestão das atividades e das práticas profissionais, em prol de um progresso sustentado 

da organização escolar. 

Em conclusão, tendo em conta os juízos avaliativos formulados neste domínio, a ação da Escola 

apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de BOM no domínio 

Liderança e Gestão. 

 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho da Escola:   

 As estratégias desenvolvidas nas vertentes artística, humanística, científica e tecnológica, 

enquadradas por valores do trabalho, da cidadania, da excelência e do rigor, o que promove a 

formação pessoal e social; 

 O comportamento dos alunos, situação que contribui para a existência de um clima relacional 

positivo e um bom ambiente educativo; 
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 O reconhecimento e a imagem pública de grande relevo nacional e internacional da Escola, que 

se reflete na sua grande procura, por parte de estudantes vindos de todo o país e do estrangeiro; 

 A variedade de contextos educativos proporcionados para o desenvolvimento performativo dos 

alunos; 

 A liderança da direção que apresenta visão estratégica e capacidade de gestão com efeitos 

significativos no progresso organizacional; 

 O incentivo à colaboração da associação de pais e encarregados de educação que assume um 

papel importante nas dinâmicas escolares; 

 A consolidação de parcerias com vantagens na criação de oportunidades educativas e 

formativas. 

 

A equipa de avaliação entende que as áreas onde a Escola deve incidir prioritariamente os seus esforços 

para a melhoria são as seguintes: 

 Aprofundamento da análise do impacto das estratégias implementadas, com vista à melhoria 

dos desempenhos dos alunos; 

 Reforço da coerência curricular entre ciclos e das atividades de natureza laboratorial, 

experimental e de campo, em prol do desenvolvimento sustentado da literacia científica; 

 Instituição de mecanismos de observação da prática letiva com a intencionalidade de 

enriquecimento profissional; 

 Aperfeiçoamento do processo de autoavaliação, clarificando-se a linha condutora de ação e 

contemplando a elaboração de um plano de melhoria global, em ordem ao progresso sustentado 

da Escola. 

 

 

28-09-2017 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Helena Afonso, Teresa Teixeira Lopo e Silvina Pimentel 

 

 

Concordo.  

À consideração do Senhor Inspetor-Geral da 
Educação e Ciência, para homologação. 

A Chefe de Equipa Multidisciplinar da Área 

Territorial de Inspeção do Sul 

Maria Filomena Aldeias 

2017-11-09 

 

 

 

Homologo. 

O Inspetor-Geral da Educação e Ciência 

 

 

 
Por delegação de competências do Senhor Ministro da Educação 

nos termos do Despacho n.º 5477/2016, publicado no D.R. n.º 79, 

Série II, de 22 de abril de 2016 
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