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Música

“Com
,
construímos Pessoas”
A ArtEduca - Conservatório
de Música de Vila Nova
de Famalicão, nasceu em
2005, fruto da iniciativa
de um grupo de jovens
músicos famalicenses que
quis renovar e diversificar a
realidade artística e musical
da região. É reconhecida e
financiada pelo ministério
da educação e ciência.

Elisabete Gomes, co-fundadora e membro da direção
pedagógica, conta-nos como criaram “uma associação, cujo
principal objetivo era por em marcha o projeto do conservatório. O nosso lema, “Com Música, construímos Pessoas”,
traduz muito bem o que pretendemos: ajudar na construção
do ser humano, na sua educação e transformação, através
de uma ferramenta poderosa que é a Música”. A proximidade
com os alunos, pais e toda a comunidade escolar é a principal
aposta da ArtEduca, postura que é transversal a toda ação
pedagógica do conservatório e nutriente essencial do seu
projeto educativo.
Música para Todos
“Há cada vez mais estudos que comprovam que a Música
estimula diversas aprendizagens, ao mesmo tempo que abre
um leque de possibilidades que permite à pessoa compreen-

der quem é e do que é capaz. A música contribui no desenvolvimento de capacidades cognitivas, da sensibilidade, da
capacidade de fantasiar e da criatividade. É uma ferramenta
que salva vidas!”, sublinha a diretora.
Assim, a sua oferta educativa começa logo nos primeiros
anos de vida, com as sessões de “Música para Bebés e Papás”, a partir dos seis meses. Nessa sequência, surge o curso
infantil dos 3 aos 5 anos, onde os pais também participam, uma
vez que a dinâmica da aula é pensada para poderem viver a
experiência da música em família. Dos 6 aos 9 anos, contam
com o curso de iniciação (1º ciclo) seguido do ensino básico
e secundário, financiados pelo ministério da educação e que
podem ser frequentados em regime articulado ou supletivo.
Possuem também cursos livres para todas as idades.
A estrutura
Com aproximadamente 30 professores e cerca de 350
alunos, lecionam os instrumentos de cordas, piano, bateria,
e sopros. A parceria que estabelecem com uma loja local de
instrumentos musicais, facilita o equipamento musical de qualidade do conservatório. Em termos de infraestruturas, têm
quatro salas para formação musical, um pequeno auditório

e 10 salas mais pequenas para estudo e
aulas individuais. A sua localização, na
zona escolar, permite que “Com a parceria com os agrupamentos de escolas,
usamos também as suas instalações para
dar algumas aulas, alargando assim o
espaço físico da escola”, refere Carlos
Gomes, diretor executivo.
Premiar o sucesso
Proporcionar oportunidades para os
alunos se apresentarem e experiências
artísticas ricas e diversificadas é a principal forma de a ArtEduca premiar o êxito
e empenho dos seus alunos; os recitais
finais de curso, intercâmbios, masterclasses, concursos ou os concertos de
solistas com a orquestra, são alguns
exemplos. “A ArtEduca sempre apostou
em dois momentos no ano em que há
uma grande produção, no Natal e no final
do ano. Sempre que há algum concurso,
ou outra atividade artística relevante e
interessante motivamos alunos e professores a participarem, é uma oportunidade
para viverem e partilharem experiências
dentro e fora da escola”, explica Elisabete
Gomes.
Paralelamente, realizam-se trimestralmente audições interdisciplinares, onde
naturalmente as famílias são o público
principal, servindo como uma parte essencial da formação artística destes jovens
músicos. Para além disso, e em parceria
com diversas entidades locais, a ArtEduca
promove um serviço educativo a toda a
comunidade famalicense, com um leque
de atividades ao longo do ano que têm
como objetivo principal aproximar cada
vez mais a música a todos os públicos.
Para o futuro, Elisabete Gomes espera “continuar a fazer da música uma
atividade dignificante, que contribua para
a realização de todos os que fazem parte
da ArtEduca, ou que são tocados por ela;
por outras palavras, fazer pessoas mais
felizes, através da Música!”
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