
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRA DO ZÊZERE 

ESCOLA E.B. 2,3/S PEDRO FERREIRO 

ANO LETIVO 2022 – 2023 

 

MINUTA DE CRIAÇÃO DE CLUBE/PROJETO 

DEPARTAMENTO: EXPRESSÕES 

DESIGNAÇÃO DO CLUBE /PROJETO: A BANDA DA ESCOLA 

LOCAL: ESCOLA SEDE 

HORÁRIO: 4ª FEIRA 15.30/16.20  E 16.30/17.20 

ESPAÇO/ RECURSOS UTILIZADOS: SALA 27 

DESTINATÁRIOS: TODOS OS ALUNOS DO AGRUPAMENTO 

PARCERIAS: BANDAS FILARMÓNICAS DO CONCELHO 

PROFESSORE(S) RESPONSÁVEL(EIS)/DINAMIZADOR(ES): JOÃO PAULO ANDRADE 

 

1. OBJETIVOS/ RESULTADOS A ALCANÇAR 

O Clube “Banda da Escola” nasce da necessidade de desenvolver com os alunos atividades motivadoras 

e diferenciadas que não podem ser devidamente exploradas e aprofundadas em contexto de sala de 

aula, aproveitando a experiência adquirida por alguns, através da participação nas Escolas de música e  

Bandas Filarmónicas do concelho. O aluno terá o privilégio de desenvolver as suas capacidades 

musicais, a sua literacia musical, fomentar o gosto pela música através da prática instrumental, 

envolvendo-se em atividades geradoras de atitudes de concentração, comunicação, cooperação e 

partilha.  

Criando um ambiente educativo diferente, aproveitando o tempo livre dos discentes, de forma 

construtiva e enriquecedora, desenvolvendo um trabalho baseado na componente prática, pretende-se 

formar grupos de alunos que durante todo o ano letivo ensaiem peças musicais de caráter instrumental  

Neste contexto, são dinamizadas atividades lúdico/culturais integradas na cultura e projetos do 

Agrupamento e da comunidade em geral, promovendo apresentações públicas, como forma de 

divulgação do trabalho realizado.  

 

2. ATIVIDADES 

 Análise de partituras de diferentes géneros, épocas e culturas 

 Audições Musicais de diferentes géneros, épocas e culturas 

 Formação de grupos instrumentais de acordo com as apetências e motivações dos alunos ( 

Duo, trio, quarteto…banda) 



 

 Prática Instrumental ( reprodução, experimentação, improvisação) 

 Apresentações , participação em atividades do Agrupamento e da/na Comunidade 

   

3. AVALIAÇÃO 

Tendo em conta as características deste clube, a avaliação deverá ter lugar de forma contínua e 

sistemática, através da observação direta seguida de feedback aos participantes.  

Os alunos apresentarão publicamente os trabalhos desenvolvidos no clube ao longo do ano letivo, de 

acordo com as atividades propostas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento ou sempre que se 

considerar oportuno em parceria com outras atividades, assim, estas apresentações serão alvo de 

questionário de auto e hétero avaliação. 

 

4. CONTRIBUTOS ESPERADOS PARA A CONSECUÇÃO DAS METAS DO PROJETO 

EDUCATIVO 

 

Por tudo o que foi explanado nos pontos anteriores, espera-se  que o aluno que se inscreva 

voluntariamente no Clube, de forma motivada, envolvendo-se no planeamento das atividades, das 

apresentações públicas junto da comunidade, desenvolvendo o pensamento criativo, analítico e crítico 

face à qualidade da sua própria produção musical e à do grupo, mobilizará valores e competências que  

futuramente lhe possam permitir intervir de forma ativa e consciente, tomar decisões livres e 

fundamentadas e dispor de uma capacidade de participação cívica e responsável. 

 

 

 

 

 

FERREIRA DO ZÊZERE, 12 DE SETEMBRO DE 2022 

 


