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Projeto /Plano de Ação  

Nome: CLUBE DE MÚSICA 
  
A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenadora: 
Isabel Maria Gomes Martins Pacheco Jantarada 
 
Ano letivo: 

2018-2019 

 

Apresentação do projeto (breve descrição): 

       O Projeto do Clube de Música 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, 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. 

 

Meta(s) 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 

Toda a comunidade educativa. 

 
 
Objetivos gerais: 
 

 Promover a cooperação e o sucesso educativo; 

 Promover a igualdade de acesso e inclusão nas diversas atividades educacionais, culturais e desportivas, 
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valorizando o trabalho em equipa e a integração; 

 Compreender a música como construção humana, social e cultural e as inter-relações com os diferentes 

quotidianos e áreas do saber; 

 

 

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 em grupo; 

 Desenvolver a capacidade de análise crítica do trabalho musical produzido; 

 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; 

 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 

 

 
Cronograma /Atividades -2018-2019 

 

Calendarização ATIVIDADE 

 

1
º 
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  Comemoração do Dia Mundial da Música (pequeno recital); 

 Momento Musical na cerimónia da Entrega dos Prémios 

académicos; 

 Hastear da Bandeira Verde: Execução do Hino do Eco-Escolas; 

 Festa de Natal na Escola 

              (Execução vocal e instrumental de peças de Natal); 

 

2
º 

P
er

ío
d

o
 

 

 Os Reis/Janeiras 

             (canções acompanhadas por instrumentos); 

 Os Comemoração do Dia dos Afetos (Interpretação vocal e 

instrumental da canção: “Imagine” de John Lennon; 
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 Dia do Agrupamento (Feira Castreja) 

 

 

 

Orçamento para projeto 

Nada a referir. 
 

Formas de Divulgação atividades/iniciativas 

 
 Jornal Celtinh@ online ;  
 Website da escola;  
 Facebook da Escola; 

 
 
 

 


