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Projeto / Plano de Ação 
 

                                                     CLUBE DE MÚSICA/TEATRO 

  
A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenadora: 
Isabel Pacheco Jantarada 
 

Ano letivo: 

2021-2022 

 

Apresentação do projeto (breve descrição/objetivos específicos): 

O Projeto do Clube de Música/Teatro nasce da necessidade de se desenvolver com os alunos atividades diferenciadas que não podem ser devidamente exploradas e 

aprofundadas no contexto sala de aula, motivando os alunos e contribuindo para o seu sucesso educativo.  

Tem como principal finalidade a criação de bases que proporcionem a todos os alunos de 2º e 3º ciclos, nomeadamente a todos aqueles que gostam de 

Música/Teatro, a possibilidade de nele participarem. Essa opção deverá ser de caráter voluntário. Pretende-se assim fazer um trabalho baseado na componente 

prática e formar grupos de alunos que, durante o ano letivo, ensaiem peças musicais de caráter instrumental e/ou vocal. Pretende ser um espaço de partilha de 

músicas, melodias e canções em que os alunos serão convidados a explorar e potenciar as suas capacidades criativas. 

 

Objetivos específicos: 

• Promover atividades que levem à aproximação entre os alunos e restante comunidade escolar; 

• Estimular a criatividade vocal, instrumental e coral; 

• Estimular o interesse pelo trabalho musical/teatral em grupo; 

• Desenvolver a capacidade de análise crítica do trabalho musical/teatral produzido; 
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• Proporcionar a aquisição de valores estéticos; 

• Desenvolver a autonomia, o sentido estético, a autoconfiança, o controlo emocional, a sociabilidade e a capacidade de iniciativa; 

• Desenvolver nos alunos o gosto pela música, como forma de expressão de sentimentos e de desenvolvimento global de ser humano; 

• Desenvolver competências de execução / interpretação vocal e instrumental; 

•  Criar condições de forma a proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar acontecimentos artísticos nomeadamente na área da interpretação 

instrumental/teatro. 

• Dinamizar atividades lúdico / culturais integradas na cultura e projetos do Agrupamento e do Concelho. 

• Compreender e criar diferentes tipos de espetáculos musicais em interação com outras formas artísticas; 

• Contribuir para que o aluno se sinta feliz 

 

 

Contributo para o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo 
 

1- Desenvolver um ensino de qualidade, que promova a formação integral dos alunos, nomeadamente nos seus domínios científico, técnico, artístico, humano, ético, 

social e ambiental;  

2- Valorizar as potencialidades de cada um e respeitar a diversidade de ritmos e níveis de aprendizagem, como fatores determinantes para o sucesso de todos; 

3- Promover o desenvolvimento sociocultural de toda a comunidade educativa, valorizando a “Educação para a Saúde e Bem-Estar”, bem como o seu Património 

Histórico, Cultural e Natural; 

4- Fomentar o empenhamento e a participação de toda a comunidade na gestão democrática do Agrupamento. 

 

 
Público alvo 
 
Comunidade educativa 
 
 

Contributo para o desenvolvimento dos domínios/temas da Estratégia de Cidadania 
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• Direitos Humanos 

• Igualdade de Género 

• Interculturalidade 

• Saúde 

 

 

 

Plano Anual de atividades: 
 
 

Nº Código 
Objetivos 

PE 
Atividade Objetivos 

Recursos Materiais 
Responsáveis 
Intervenientes 

Destinatários 
Data  
Local Designação 

Custo 
previsível 

Orçamento 

Fonte de 

financiamento 

           

1 A 

A 
B 
E 
 

Festa de Natal 
 
 
 

Estimular e desenvolver a sensibilidade, a 

criatividade e a imaginação. 

Promover a auto-confiança; 

Estimular o trabalho em equipa; 

Trabalhar a concentração e a atenção; 

Dominar progressivamente a expressividade do 

corpo e da voz; 

Exteriorizar emoções; 

Adquirir e desenvolver capacidades no domínio da 

expressão vocal (produzir e criar sons, noções de 

ritmo). 

--- --- --- 
Professora do Clube 

 
Alunos do Clube 

Comunidade 
Educativa 

Dezembro 

2 A 

A 
B 
E 
 

 
Momento Musical 

 
(Em algumas palestras 

que se vão realizar) 

Estimular e desenvolver a sensibilidade, a 

criatividade e a imaginação. 

Promover a auto-confiança; 

---- ---- ---- 
Professora do Clube 

 
Alunos do Clube 

Comunidade 
Educativa 

Ao longo do ano 
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Estimular o trabalho em equipa; 

Trabalhar a concentração e a atenção; 

Dominar progressivamente a expressividade do 

corpo e da voz; 

Exteriorizar emoções; 

Adquirir e desenvolver capacidades no domínio da 
expressão vocal (produzir e criar sons, noções de 
ritmo). 

2 A 

A 
B 
E 
 

 
 

Projeto Cantania 
 
 
 
 
 
 

 
Saber interpretar uma cantata. 

Partilhar experiências com alunos de 
outras escolas do Concelho 

….. ….. ….. 
Professora do Clube 

 
Alunos do Clube 

Comunidade 
Educativa 

Ao longo do ano 

 
Outras atividades do Clube de Música/Teatro poderão surgir ao longo do ano letivo, apesar de não estarem planificadas. 
 
 
Formas de Divulgação atividades/iniciativas 
 

• Facebook do Agrupamento de Escolas de Briteiros; 

• Jornal Celtinh@ online 

• Jornal online “Reflexo Digital” 

 


