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CLUBE “ OFICINA MUSICAL “ 
 
 

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 do 2.º Ciclo, 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 todo o ano letivo, ensaiem peças musicais de 
caráter instrumental e/ou vocal. 
 
OBJETIVOS 
 

- 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; 

-Conhecer e explorar as potencialidades dos instrumentos da sala de aula; 

- Desenvolver a criatividade e a persistência; 

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

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

- Conhecer e valorizar o património artístico - musical nacional e internacional; 

- Desenvolver a autonomia, o sentido estético, a autoconfiança, o controlo 
emocional, a sociabilidade e a capacidade de iniciativa; 
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-Desenvolver estratégias de comunicação, relações interpessoais, trabalho de 
equipa, resolução de problemas e tomadas de decisão; 

- Refletir e avaliar o trabalho produzido no seio do grupo; 

- Desenvolver nos alunos o gosto por integrarem uma escola diferente, 
promotora do sucesso; 

- Motivar os alunos e ajudá-los no seu crescimento harmonioso; 

- Dinamizar atividades lúdico / culturais integradas na cultura e projetos do 
Agrupamento e da comunidade em geral. 

 
 

DESTINATÁRIOS 

- Comunidade escolar. 

- Comunidade em geral. 

INTERVENIENTES 

- Professor António Raimundo Educação Musical; 

- Alunos de 2º ciclo  e 3 ciclo do Agrupamento. 

HORÁRIO DO CLUBE 

- 4ª feiras -14-15 
 
 
COORDENADOR DO PROJETO: Professor António Raimundo 

 


