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Plano Anual de Atividades
NOTA INTRODUTÓRIA
O Plano Anual de Atividades (PAA) da Escola Artística do Conservatório de Música de
Coimbra (EACMC) reveste-se de grande relevância para toda a Comunidade Educativa por
ser um instrumento de organização, gestão e de exercício de autonomia e nele se refletir a
realidade da Escola no seu dia-a-dia, bem como do seu contexto envolvente.
Trata-se de um “documento de planeamento, que define, em função do projeto educativo,
os objetivos, as formas de organização e programação das atividades e que procede à
identificação dos recursos necessários à sua execução” (artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º
137/2012, de 2 de julho).
Na sua génese e desenvolvimento tem a preocupação de se adequar às metas
estabelecidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo
Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, onde encontra o referencial para as atividades
propostas e a propor.
Permite, deste modo, perspetivar para o ano letivo de 2021/2022 o ciclo anual de gestão de
atividades extracurriculares da EACMC, num processo essencialmente vocacionado para
uma gestão por objetivos e consequente definição de critérios de avaliação de resultados.
Através deste documento, a EACMC pretende estabelecer as principais metas a atingir pelos
vários Departamentos Curriculares que compõem as unidades orgânicas desta Instituição,
bem como a prossecução dos respetivos projetos/atividades pedagógicos e artísticos a
desenvolver, atentos aos objetivos estratégicos superiormente fixados pelo Conselho
Pedagógico.
O PAA é, pois, um documento orientador que foi elaborado de forma participada pelos
vários

agentes

educativos,

visando

estimular

uma

maior

motivação,

empenho

e

corresponsabilização de todos os intervenientes no processo educativo e na sua execução.
Deste modo, visa refletir a articulação entre os vários Departamentos Curriculares, o Conselho
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Artístico e os vários órgãos de gestão escolar. À semelhança dos anos anteriores, o PAA para
o ano letivo de 2021/2022 pretende contribuir para um aumento da participação docente,
discente e não docente nas várias atividades extracurriculares, tendo em vista uma melhor
otimização das sinergias educativas, com foco, essencialmente, nos seguintes pilares de
intervenção:
a) Promover a aprendizagem da Música e da Dança em contexto de ensino
especializado;
b) Contribuir para a formação integral dos seus alunos como cidadãos cultos;
c) Promover a prática e fruição da Música e da Dança na cidade de Coimbra e na
Região Centro;
d) Promover a dignificação profissional e formação do seu pessoal docente e não
docente;
e) Contribuir para o enriquecimento educativo e cultural da população da Região.
O presente PAA pretende representar uma referência do desenvolvimento otimizado de
todos os recursos e atividades promovidos pela comunidade educativa, traduzindo o
compromisso generalizado, proporcionando a excelência do serviço público prestado por
esta Escola Artística, no cumprimento da sua missão em educar e formar cidadãos.

Calendário escolar
1º Período
Início

2º Período
Termo

Início

Termo

3º Período
Início

Termo
07/06 - 5º, 7º e 8º graus

Entre 14 e 17/09

17/12

03/01

05/04

19/04

15/06 - 1º, 2º, 3º, 4º e 6º graus
30/06 - Curso de Iniciação

1.º Período
Natal
20 a 31/12

Interrupções letivas

2.º Período

Carnaval
28/02 a 02/03

Páscoa
06 a 18/04
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Planeamento do Ano Letivo 2021/2022
Calendarização

Hora

06/09

Reunião Geral (Professores e Funcionários)

13/09
13/09

Reunião Geral de Professores
10:30
Reuniões de Departamento / Curso de Dança / Polos
11:30
Dia 16 - turmas de 5º e 7º anos
09:30
Receção aos alunos - Regime Articulado EBSQF
Dia 16 - turmas de 10º anos
14:30
Início do ano letivo - regime articulado e Curso Profissional de Jazz
08:30
Marcação de horários de turma - Regime Supletivo (3º Ciclo do Ensino Básico e Curso Secundário)
10:00
Reunião de Conselho Pedagógico
10:00
Marcação de horários de turma - Regime Supletivo - 2º Ciclo do Ensino Básico
17:00
Marcação de horários de turma - Regime Supletivo - Curso de Iniciação Musical
17:00
Marcação de horários de Instrumento – Regime Supletivo
17:00
Reuniões de Departamento Curricular
10:00
Dia Mundial da Música
Início do Ano Letivo - Curso de Iniciação Musical e Regime Supletivo
08:30
Reunião de Conselho Pedagógico
10:00
Reuniões de Departamento Curricular
10:00
Reunião de Conselho Pedagógico
10:00
Provas de Avaliação Intercalar - Departamento de Cordas (exceto Guitarra Clássica)
Provas de Avaliação Intercalar - Departamento de Sopros
Provas de Avaliação Intercalar - Departamento de Cordas (só grupo disciplinar de Guitarra Clássica)
Provas de Avaliação Intercalar - Pólo de Arganil

15 e 16/09
17/09
18/09
20/09
20/09
21/09
22/09
27/09
01/10
01/10
04/10
25/10
08/11
15 a 19/11
15 a 19/11
22 a 26/11
22 a 26/11
29/11
1º Período

Atividade

29/11 a 03/12
29/11 a 10/12

29/11 a 17/12

10:30

10:00

Reuniões de Departamento Curricular
Provas de Técnicas de Dança
Audições de Classe - Pólo da Sertã

Audições de Departamento

Dia 29 - Sopros (2ª feira)
Dia 30 - Cordas (3ª feira)
Dia 02 - Sopros (5ª feira)
Dia 03 - Teclas (6ª feira)
Dia 06 - Cordas (2ª feira)
Dia 07 - Sopros (3ª feira)

18:00

Dia 16 - Teclas (5ª feira)
Dia 17 - Canto (6ª feira)

06/12
06 a 10/12
06 a 10/12
06 a 10/12
09 a 15/12
13/12
15/12
16 e 17/12
18/12

Reunião de Conselho Pedagógico
Provas de Avaliação - Departamento de Teclas
Aulas Abertas do Curso de Dança
Audições de Classe - Pólo de Arganil
Audições de Classes de Conjunto
Reunião de preparação das avaliações - Curso de Dança
Audição Geral - Pólo de Arganil
Apresentação do 1º Período - Curso de Dança
Audição Geral - Pólo da Sertã

10:00

18:00
10:00
18:00

Departamento Canto e Línguas
Departamento Ciências Musicais

20/12

Reuniões de Avaliação 1º P

Departamento Cordas e CC Cordas
Departamento Sopros e CC Sopros
Departamento Teclas
Projeto Orquestra Geração

10:30

6
janeiro

Abertura de Cursos Livres

03/01

Reuniões de Departamento Curricular

10:00

10/01

Reunião de Conselho Pedagógico

10:00

31/01

Reuniões de Departamento Curricular

10:00

07/02

Reunião de Conselho Pedagógico

10:00

Até final de fevereiro

21/02
21 a 25/02

Provas de transição de grau

Reuniões de Departamento Curricular

10:00

Provas de Avaliação Intercalar - Departamentos de Cordas e Sopros

março

Candidaturas provas de acesso ao Conservatório

07/03

Reunião de Conselho Pedagógico

07 a 11/03

Provas de Avaliação - Departamento de Teclas

10 a 16/03

Provas de Avaliação Intercalar - Pólo de Arganil

14 a 18/03

Provas de Técnicas de Dança

10:00

Dia 18 - Sopros (6ª feira)
Dia 21 - Sopros (2ª feira)
Dia 22 - Canto (3ª feira)
Dia 23 - Teclas (4ª feira)

18 a 29/03

Audições de Departamento

2º Período

Dia 24 - Cordas (5ª feira)
Dia 25 - Sopros (6ª feira)

18:00

Dia 28 - Cordas (2ª feira)
Dia 29 - Teclas (3ª feira)

21 a 25/03

Aulas Abertas do Curso de Dança

21 a 25/03

Audições de Classe - Pólo de Arganil

21 a 25/03

Audições de Classe - Pólo da Sertã

28/03

Reuniões de Departamento Curricular

28/03

Reunião de preparação das avaliações do 2º P

28 e 29/03

Apresentação do 2º Período do Curso de Dança

30/03
30/03 a 05/04

10:00
Curso de Dança

10:00
18:00

Audição Geral - Pólo de Arganil
Audições de Classes de Conjunto

02/04

Audição Geral - Pólo da Sertã

04/04

Reunião de Conselho Pedagógico

18:00
10:00
Departamento Canto e Línguas
Departamento Ciências Musicais

06/04

Reuniões de Avaliação 2º P

Departamento Cordas e CC Cordas
Departamento Sopros e CC Sopros

10:30

Departamento Teclas
Projeto Orquestra Geração

3º Período

29/04
maio
02/05
09/05
16 a 20/05

Dia Mundial da Dança
Provas de acesso ao Conservatório
Reuniões de Departamento Curricular
Reunião de Conselho Pedagógico
Provas de Avaliação Intercalar - Pólo de Arganil

10:00
10:00

7
23 a 27/05
23 a 27/05
23 a 27/05
23 a 27/05
30/05
30/05
30/05 a 03/06

Provas de avaliação intercalar e Provas Globais - Departamento de Cordas
Provas de avaliação intercalar e Provas Globais - Departamentos de Sopros
Provas de Técnicas de Dança e Provas Globais Abertas ao Público
Audições de Classe - Pólo de Arganil
Reuniões de Departamento Curricular
Reunião de preparação das avaliações do 3º P Curso de Dança
Provas de avaliação e Provas Globais - Departamento de Teclas

10:00
10:00

Dia 30 - Sopros (2ª feira)
Dia 31 - Teclas (3ª feira)
Dia 01 - Sopros (4ª feira)

30/05 a 08/06

Audições de Departamento

Dia 02 - Canto (5ª feira)
Dia 03 - Cordas (6ª feira)

18:00

Dia 06 - Teclas (2ª feira)
Dia 07 - Cordas (3ª feira)
Dia 08 - Sopros (4ª feira)

01/06
01 a 03/06
01 a 09/06
04/06
06/06

Audição Geral - Pólo de Arganil
Provas de Aptidão Profissional de Jazz - Defesas
Audições de Classe - Pólo da Sertã
Audição Geral - Pólo da Sertã
Reunião de Conselho Pedagógico

10:00
Departamento Canto e Línguas
Departamento Ciências Musicais

08/06

Reuniões de avaliação 3º P - (9º, 11º e 12º anos)

Departamento Cordas e CC Cordas
Departamento Sopros e CC Sopros

09:00

Departamento Teclas

13 a 17/06
13 a 17/06
14 e 15/06

Semana Cultural
Inscrições para o acesso ao Curso Secundário
Espetáculo de Final de Ano do Curso de Dança
Departamento Canto e Línguas

20/06

Reuniões de avaliação 3º P - (5º, 6º, 7º, 8º e 10º
anos)

Departamento Ciências Musicais
Departamento Cordas e CC Cordas

10:30

Departamento Sopros e CC Sopros
Departamento Teclas
Departamento Canto e Línguas
Departamento Cordas e CC Cordas

20/06

Termos (9º, 10º, 11º e 12º anos)

Departamento Ciências Musicais
Departamento Sopros e CC Sopros

Manhã
e
tarde

Departamento Teclas

27/06
27/06 a 01/07

Reuniões de Departamento Curricular
Provas de acesso ao Curso Secundário

10:00
Departamento Canto e Línguas
Departamento Ciências Musicais

01/07

Reuniões de avaliação 3º P - Curso de Iniciação

Departamento Cordas e CC Cordas
Departamento Sopros e CC Sopros

10:30

Departamento Teclas
Projeto Orquestra Geração

05 a 07/07
05 a 15/07
11/07

Provas de Aptidão Profissional de Jazz - Recitais
Provas de Aptidão Artística
Reunião de Conselho Pedagógico

10:00
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES

1º PERÍODO
• Apresentar em pública o trabalho efectuado;
• Envolvimento da família no percurso escolar do
1ª Audição de Música aluno;
• Proporcionar experiência de palco;
Antiga
• Convívio e troca de experiências entre alunos
das diversas classes de música antiga.

Música na Graça

Tri(lh)os de Jazz

Concerto de Natal

Tenoríadas 2022
(Workshop Comedia
del Arte, Masterclass,
etc)

• Comemoração do dia Mundial da Música

Familiares;
Comunidade Escolar;
Alunos das classes de cravo,
flauta de bisel, viola da gamba
e consorts de flautas e violas da
gamba.

Professores e alunos
das classes cravo,
flauta de bisel e viola
da gamba.

Público em geral.

Dep. de Canto e
Línguas/ Teclas Igreja de Nossa
Professores Alda Reis,
Senhora da
Joaquina Ly , Jorge
Graça
Ly e músicos
convidados.

Pequeno
Auditório

9 de dezembro
19h

Sem encargos

x

1 de outubro
18:30H

Encargos
patrocinados
pela
Associação
para
dinamização
da Baixa de
Coimbra(150€)

x

• Apresentação em Concerto;
• Estreia da obra "Missa Brevis" de Carlos Garcia;
Público em geral.
• Partilha de experiências entre a música coral e a
linguagem do Jazz

Rodrigo Carvalho /
Coro Misto da
Universidade de
Coimbra e EACMC /
Coro Juvenil C /
João Cação, Prof.
Raquel Resende e
Rui Lúcio.

Grande
Auditório da
EACMC

21 de novembro
de 2021

sem encargos

x

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
Público em geral.
de Canto e Órgão em ambiente externo à Escola

Dep. de Canto e
Teclas.
Professores de
Canto;
Professores Jorge Ly
e Rosa Resende.

Seminário Maior
em Coimbra

4 de dezembro
de 2021 (hora a
definir)

sem encargos

x

• Proporcionar aos alunos um encontro musical,
multifacetado, em que possam ter contacto com
um professor de Canto de reconhecido mérito;
assistir a concertos, e participar no Workshop sobre
Comedia del Arte, que poderá ainda tomar o
formato de ação de formação de curta duração.

Dep. de Canto e
Teclas. Professores
de Canto e
professora de
Alunos de Canto da EACMC;
Italiano da EACMC;
participantes externos;
Centro de
professores
e
todos
os Formação;
interessados.
Professores
convidados: Mário
Alves e Luca Aprea/
alunos de Canto da
EACMC e externos;

EACMC

Autossustentáve
l (Honorários,
25 a 28 de
estadia e
fevereiro de 2022 alimentação
dos professores
convidados.)

x

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Concurso Nacional
• Possibilitar um encontro Nacional onde se
de Canto das Escolas
confronte o ensino/aprendizagem do Canto a Alunos de Canto
Públicas do Ensino
nível Nacional.
Especializado

Intercâmbio com o
Conservatório do
Porto

Audição dos alunos
da turma do 5ºB

Audição dos alunos
da turma do 7ºC

Audição dos alunos
da turma 6º C

Audição no Dia
Mundial do
Compositor

Música de câmara
(Canto e Piano)

• Promover a interação de aprendizagens ao nível
do Canto entre duas escolas do ensino Público Alunos e professores de Canto
Especializado.

· Todos os alunos da turma 5º B
• Promover o contacto musical dos alunos da
mesma turma;
•
Promover comportamentos performativos
corretos e saudáveis;
· Todos os alunos da turma 7º C
• Estimular a articulação entre as escolas, bem
como o interesse dos professores da EBSQF pelo
trabalho desenvolvido pelos alunos na disciplina
de instrumento.
· Todos os alunos da turma 6º C

• Comemorar o Dia Mundial do Compositor;
• Estimular a motivação criando,
simultaneamente, estratégias de promoção de
conhecimento da música erudita contemporânea ·
Alunos da classe de piano e
de compositores portugueses;
acompanhamento da Profª
• Dinamizar a comunidade escolar, promovendo
Raquel Resende
oportunidades de aprendizagem diversificadas;
• Estabelecer relações de interdisciplinaridade
que promovam benefício para as aprendizagens.
• Estabelecer relações de interdisciplinaridade
que promovam benefício para as aprendizagens;
• Adquirir conhecimentos e competências
relacionados com a prática da música de
conjunto;
• Promover a prática da música de câmara e
diferentes momentos performativos;
• Dinamizar a comunidade escolar.

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

1

Dinamizadores
Participantes

Local

Regime

Calendarização

Orçamento

- Viagens,
Estadia e
alimentação do
Júri - Prémios .
Impressões de
Cartazes;
brochuras e
certificados1

x

Sem encargos

x

Dep. Teclas - Prof.
Catarina
Grande
Peixinho/todos os
Auditório
colegas da disciplina
de Instrumento

sexta, 26/11/2021 Sem encargos

x

·Dep. Teclas - Prof.
Rita
· Pequeno
Namorado/todos os
Auditório
colegas da disciplina
de Instrumento

quinta, 2/12/2021 Sem encargos

x

Dep. de Canto da
EACMC/ Professores
de Canto e Pianistas
Acompanhadores;
Alunos de canto de
todas as escolas
públicas do ensino
especializado.

Conservatório
de Música de
Coimbra

Interrupção
lectiva da
Páscoa 2022

Professores de Canto
de ambos os
Conservatórios e
Pianistas
Acompanhadores

Conservatório
de Coimbra /
Conservatório
do Porto

3º Período em
data a definir

Presencial

· Dep. Teclas - Prof.
Raquel
Resende/todos os
· A definir
colegas da disciplina
de instrumento

A definir

Sem encargos

X

Dep. Teclas - Prof.
Raquel
Resende/alunos e
professores da
EACMC

A definir

Sem encargos

X

A definir

Sem encargos

X

·

A definir

Dep. Teclas - Prof.
Alunos de canto e piano do
Raquel Resende /
ensino básico da EACMC (a
A definir
Professores de canto
definir)
da EACMC

Não
Presencial

X
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

• Apresentar publicamente o trabalho efectuado;
• Proporcionar o envolvimento da família no
percurso escolar do aluno:
• Proporcionar experiência de palco
• Dinamizar o convívio e troca de experiências
entre alunos das diversas classes de música antiga.

-Familiares
-Comunidade Escolar
-Alunos das classes de cravo,
flauta de bisel, viola da gamba
e consorts de flautas e violas da
gamba

-Professores e alunos
das classes cravo,
flauta de bisel e viola
da gamba

Pequeno
Auditório

2º período em
data a definir

Orçamento

Regime
Presencial

2º PERÍODO
2ª Audição De
Música Antiga

Sem encargos

x

• Proporcionar aos alunos das classes de flauta
transversal e flauta de bisel do Conservatório, um
melhor conhecimento deste repertório a solo que,
por vezes se torna difícil de entender e interpretar,
através da abordagem teórico-prática dos dois
Conferência/Concert
intervenientes, que certamente contribuirão para
o Sobre As Fantasias tornar este repertório mais interessante e mais
De Telemann E
tocado;
Apresentação De Cd • Promover o contacto com antigos alunos do
"Telemann 12 Fatasien conservatório que seguiram para o ensino superior
Fur Flote" Por Tomás de música;
• Divulgar instrumentos menos conhecidos e
Quintais E António
entendê-los no seu contexto histórico;
Godinho
• Dar aos nossos alunos a possibilidade de ouvir
músicos profissionais ao vivo;
• Divulgação do repertório barroco;
• Dar a oportunidade a antigos alunos de
apresentarem o seu trabalho.

-Alunos das classes de cravo,
flauta de transversal e flauta de -Professoras Helena
bisel -Restante comunidade Ruas e Inês Caldas
escolar, -Público em geral

Pequeno
Auditório

Final do 2º
período em data a definir 2
a definir

x

• Proporcionar aos alunos da classe de flauta
transversal do Conservatório, uma “aventura”
histórica, em que vão poder conhecer mais sobre
o instrumento precursor da flauta transversal como
hoje a conhecemos, o Traverso;
Conferência/Concert • Conhecer e divulgar o Traverso e entendê-lo no
o Sobre O Traverso; seu contexto histórico, saber mais sobre a sua
Apresentação de CD técnica específica, o seu repertório, sonoridades e
por Tomás Quintais e afinações;
• Despertar a curiosidade pela execução de um
Julio Dias
instrumento antigo;
• Ouvir músicos profissionais ao vivo;
• Divulgação do repertório barroco;
• Dar a oportunidade a antigos alunos de
apresentarem o seu trabalho.

-Alunos das classes de cravo,
flauta de transversal -Restante -Professoras Helena
comunidade escolar, -Público Ruas e Júlio Dias
em geral

Pequeno
Auditório

Final do 2º
período em data Sem encargos
a definir

x

2

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Não
Presencial
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Atividade

Audição no Dia
Internacional da
Síndrome de Down

3º PERÍODO

Objetivos

Dinamizadores
Participantes

Destinatários

• Comemorar o Dia Internacional da Síndrome de
Down;
• Dinamizar a comunidade educativa, visando a
formação de novos públicos;
• Promover a inclusão, interdisciplinaridade e a
ligação com a comunidade local;
• Promover a vivência artística dos membros da
comunidade escolar e de públicos externos à ·
Comunidade
Escola;
educativa
• Promover uma formação integral e equilibrada
do indivíduo, procurando alicerçar uma formação
estética
que passe pela educação de
sensibilidades e respeito pelo outro;
• Fomentar a importância da consciência cívica,
da solidariedade e da ajuda mútua entre os
alunos.

Dep. Teclas - Prof.
local e Raquel Resende e
CPJazz Prof. Rui
Lúcio/A definir

Local

A definir

3ª Audição De
Música Antiga

• Apresentar publicamente o trabalho efectuado;
• Proporcionar o envolvimento da família no
percurso escolar do aluno;
• Proporcionar experiência de palco;
• Promover o convívio e troca de experiências
entre alunos das diversas classes de música antiga.

-Familiares
-Comunidade Escolar
-Alunos das classes de cravo,
flauta de bisel, viola da gamba
e consorts de flautas e violas da
gamba

Semana Da Música
Antiga

• Divulgar instrumentos menos conhecidos;
• Dar aos nossos alunos a possibilidade de ouvir
músicos profissionais ao vivo;
• Dar aos alunos da escola uma oportunidade de
mostrarem o repertório desta época que
preparam este ano;
• Divulgar o repertório desta época.

-Professores e alunos
das classes cravo,
-Familiares
flauta de bisel e viola
-Comunidade Escolar
da gamba
-Alunos das classes classes de -Professores e alunos EACMC
cravo, flauta de bisel e classes de outras classes
de conjunto
com projetos na
área da música
antiga

-Professores e alunos
das classes cravo,
Pequeno
flauta de bisel e viola Auditório
da gamba

Prof. Rosa Resende
Audição no Órgão
Comunidade local,
em interação com o
de Tubos do Mosteiro • Apresentar o trabalho realizado e aperfeiçoado. Alunos, Comunidade escolar e
prof. Rodrigo
Familiares
de Lorvão
Carvalho

Música no Museu

3

Prof. Rosa Resende/
Comunidade local,
Meglena Kirova com
• Apresentar o trabalho realizado e aperfeiçoado.
Alunos, Comunidade escolar e a colaboração de
Interação com outros instrumentos.
Familiares
outros colegas que
serão contactados

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

Não
Presencial

Sem encargos

X

X

Em data a definir
durante a
Sem encargos
Semana da
Música Antiga

x

domingo,
21/03/2022

2 a 7 de Maio
2022

A definir 3

x

Órgão de
Tubos do
Mosteiro de
Lorvão

A deslocação
26 de Março de
dos alunos
2022, sábado, às
ficará a cargo
16h30
dos familiares.

X

Órgão de
Tubos da
Capela da
Santa Casa da
Misericórdia de
Coimbra

A deslocação
11 de Junho de
dos alunos
2022, sábado, às
ficará a cargo
16h30
dos familiares.

X

12
Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

CONSELHO ARTÍSTICO
1º PERÍODO
Concerto Dia Mundial
• Celebrar o Dia Mundial da Música
da Música

Concerto de
Professores

• Sensibilizar a comunidade escolar para uma
audição musical mais cuidada
• Dar a conhecer os diversos instrumentos
ministrados no Conservatório.
• Estimular o gosto pela música de câmara
• Promover um ambiente de escola positivo e
enriquecedor envolvendo os vários agentes
educativos

Concerto "Natal de
Afetos"

• Criar de conteúdos artísticos direcionados;
• Promover momentos performativos
multidisciplinares;
• Estimular o gosto pela interpretação musical;
• Promover um ambiente de escola positivo e
enriquecedor, envolvendo os vários agentes
educativos internos e externos.
• Fomentar a troca de experiências musicais,
didáticas e humanas entre docentes e alunos.
• Sensibilizar a comunidade escolar para uma

30 Minutos - Concerto
audição musical mais cuidada
comentado
• Estimular o gosto pela música de câmara

Classes Conjunto em
Concerto

• Promover momentos performativos
• Estimular o gosto pela audição e pela
interpretação musical
• Promover um ambiente de escola positivo e
enriquecedor envolvendo os vários agentes
educativos

· Docentes e não Docentes
das duas escolas: ESQF e
EACMC

· Direção, Conselho · Grande
Artístico e Professores Auditório

· Pais e demais comunidade
educativa Público em geral

· Direção, Conselho · Grande
Artístico e Professores Auditório

Comunidade do Hospital
Pediátrico de Coimbra

Direção, Conselho
Artístico,
Departamento de
Jazz, Departamento
de Cordas,
Departamento de
Teclas e
Departamento de
Canto e Línguas.

· Pais e demais comunidade
educativa Público em geral

Sem encargos

X

Sem encargos

X

Sem encargos

X

· Direção, Conselho
· EACMC
Artístico e Professores

dezembro de 2021 Sem encargos

X

· Pais e demais comunidade
educativa Público em geral

· Direção, Conselho
· Grande
Artístico, Professores
Auditório
e Alunos

13 a 17 de
dezembro 2021

Sem encargos

X

Crianças dos 5 aos 12 anos
Alunos Público em Geral

· Direção, Conselho
Artístico, Professores
e Alunos

8 e 22 janeiro / 5 e
19 fevereiro de
Sem encargos
2022

X

· Hospital
Pediátrico de
Coimbra

01/10/2021

22/11/2021

10/12/2021

2º PERÍODO
Sábados Abertos

• Abrir o Conservatório à comunidade
• Proporcionar o contacto das crianças com a
música

·

EACMC

Não
Presencial

13
Atividade

Concerto de
Carnaval

Objetivos

• Promover momentos performativos
• Estimular o gosto pela audição e pela
interpretação musical
• Promover um ambiente de escola positivo e
enriquecedor envolvendo os vários agentes
educativos
• Sensibilizar a comunidade escolar para uma

30 Minutos - Concerto
audição musical mais cuidada
comentado
• Estimular o gosto pela música de câmara
Classe de Conjunto
em Concerto

• Promover momentos performativos
• Estimular o gosto pela audição e pela
interpretação musical
• Promover um ambiente de escola positivo e
enriquecedor envolvendo os vários agentes
educativos

• Criar de conteúdos artísticos direcionados;
• Divulgação da escola em contextos
performativos/captação de possíveis candidatos;
• Promoção de momentos performativos
multidisciplinares, com envolvimento de alunos e
docentes da escola sede e polos;
Conto Bailado "Voar" • Estimular o gosto pela interpretação coletiva;
• Promover um ambiente de escola positivo e
enriquecedor, envolvendo os vários agentes
educativos internos e externos.
• Fomentar a troca de experiências musicais,
didáticas e humanas entre docentes e alunos.

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

· Pais e demais comunidade
educativa Público em geral

· Direção, Conselho
Artístico e Alunos

· Grande
Auditório

· Pais e demais comunidade
educativa Público em geral

· Direção, Conselho
·
Artístico e Professores

· Pais e demais comunidade
educativa

· Direção, Conselho
Artístico, Professores
e Alunos

Calendarização

Orçamento

24 e 25 de
fevereiro de 2022

Regime
Presencial

X
Sem encargos

EACMC

· Grande
Auditório

março de 2022

Sem encargos

30 de março a 1
de abril de 2022

X

X
Sem encargos

Comunidade escolar (centro e
polos)
Comunidade das regiões
geográficas de Arganil, Sertã e
Coimbra

· Direção, Conselho
Artístico,
Departamento de
Sopros e Percussão,
Departamento de
Cordas,
Departamento de
Dança, Polos de
Arganil e Sertã.

· Grande
Auditório
EACMC

01/04/2022

A definir 4

X

- Cerâmica
Arganilense Arganil

02/04/2022

A definir 5

X

· Parque
Novo - Sertã

03/04/2022

A definir 6

X

3º PERÍODO
Dança na Cidade

• Celebrar Dias Mundial da Dança
• Sensibilizar a comunidade escolar para uma

30 Minutos - Concerto
audição musical mais cuidada
comentado
• Estimular o gosto pela musica de câmara

Concurso Interno

• Promover momentos performativos
• Estimular o gosto pela audição e pela
interpretação musical
• Promover um ambiente de escola positivo e
enriquecedor envolvendo os vários agentes
educativos

4 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
5 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
6 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Público em geral

· Direção, Conselho
Cidade de
Artístico, Professores
Coimbra
e Alunos

29/04/2022

Sem encargos

X

· Pais e demais comunidade
educativa Público em geral

· Direção, Conselho
·
Artístico e Professores

maio de 2022

Sem encargos

X

Alunos EACMC

· Direção, Conselho
Artístico, Professores
e Alunos

maio de 2022

Sem encargos

X

EACMC

EACMC

Não
Presencial

14
Atividade

Concerto

Semana Cultural

Concerto
Comentado "Ennio
Morricone e a Música
para cinema"

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

· Pais e demais comunidade
educativa Público em geral

· Direção, Conselho
Artístico, Professores
e Alunos

· Grande
Auditório

08/06/2022

Sem encargos

X

• Dinamizar a escola em todas as suas vertentes
(Dança, Música Clássica, Jazz) e em todos os seus
espaços
· Pais e demais comunidade
• Promover momentos performativos
educativa Público em geral
• Promover um ambiente de escola positivo e
enriquecedor envolvendo os vários agentes
educativos

· Direção, Conselho
Artístico, Professores
e Alunos

· EACMC e
Convento São
Francisco

13 a 18 de junho
de 2022

A definir 7

X

• Promover momentos performativos
• Promover um ambiente de escola positivo e
enriquecedor envolvendo os vários agentes
educativos

Público em geral

· Direção, Conselho
Artístico, Professores
e Alunos

· Grande
Auditório

13 a 18 de junho
de 2022

A definir 8

X

Alunos de Canto

Professores de
Canto/ Alunos de
canto de todas as
escolas públicas do
ensino especializado

Interrupção
lectiva da Páscoa
2022

- Viagens,
Estadia e
alimentação do
Júri.
- Prémios .
- materiais
impressos.9

X

• Celebrar Dia Mundial dos Oceanos

Concurso Nacional
• Possibilitar um encontro Nacional onde se
de Canto das Escolas
confrontem o ensino/aprendizagem do Canto a
Públicas do Ensino
nível Nacional
Especializado

7 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
8 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
9 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

EACMC

Não
Presencial

15
Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

CURSO DE DANÇA
1º PERÍODO
Espectáculo de
Teatro Documental e
conversa com
actores e encenador

• Promover o contacto com profissionais da área
do teatro e os seus processos de criação,
nomeadamente do teatro documental por ser
uma matéria em avaliação na disciplina de TT.

Alunos de Técnicas Teatrais (11
ºD)

Rita Grade

EACMC

outubro 2021

sem encargos

X

• Dar a conhecer o trabalho de aula e ensaios das
Todos os alunos
maiores companhias do Mundo

Rita Grade

Grande
Auditório,
EACMC

outubro 2021

sem encargos

X

Masterclass MIKHAIL
ZAVIALOV

• Trabalhar com o ex bailarino principal do Ballet
Kirov (actual Mariinski)

Cláudia Domingues

EACMC

29 outubro 2021

sem encargos

X

Aulas abertas Expressão Criativa

• Dar a conhecer à comunidade escolar o
trabalho dos alunos em diversas disciplinas;
• Gerar proximidade entre os diversos agentes da
comunidade educativa e o Curso de Dança;

2º ciclo

Coordenador
Artístico

Grande
Auditório,
EACMC

6 a 10- 12-2021

sem encargos

X

2º e 3º Ciclo

Ana Margarida

EACMC

a definir

sem encargos

X

Visita de estudo - CNB
• Promover o contacto com bailarinos profissionais
3º ciclo e Secundário
- Alice no País das
e com espetáculos profissionais de dança clássica
Maravilhas

Cláudia Domingues

Teatro
Camões,
Lisboa

3 a 16/12/2021

sem encargos

X

Curso de Técnica de
Dança Clássica e
Repertório Clássico • Desenvolver e aperfeiçoar as capacidades
com a Prof.ª Amanda técnicas, artísticas e performativas dos alunos;
Bennett, diretora da • Contactar com repertório de Balanchine
BalletSchulw Theater
Basel

João Pedro

EACMC

3 ou 5 dias
sem encargos
Final do 1º período

X

João Pedro

EACMC

3 ou 5 dias Final do
sem encargos
1º período

X

World Ballet Day

Workshop A Dança e
• Aproximar as vertentes científica e artística,
o Ensino Artístico
através de práticas de questionamento entre
- A Dança e a
pensamento educativo e o universo artístico.
Matemática

Secundário

• Desenvolver e aperfeiçoar as capacidades

Curso de Danças de técnicas, artísticas e performativas dos alunos;
Caráter com o Prof. contacto com os diferentes estilos (russo, espanhol, 9º e Secundário
húngaro, georgiano, etc) dentro do âmbito das
Pedro Carneiro
Danças de Caráter

Workshop de
Educação Física
Apresentação 1ºP

• Promover atividades de grupo e contacto com
diferentes modalidades físicas.

2º ciclo

Alice Cruz

EACMC

última semana de
aulas

sem encargos

X

• Promover o contacto com o público, via
apresentação em palco, dando a conhecer o
trabalho realizado ao longo do período.

PCD + Repertórios +
Composição + TT

Coordenador
Artístico

Grande
Auditório,
EACMC

16 e 17 -12-2021

sem encargos

X

Não
Presencial

16
Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

2º PERÍODO
Intercâmbio artístico
com a Mosa Ballet
School, direção Prof.
Pedro Carneiro
Aulas abertas Expressão Criativa
(Caso não haja
espetáculo)
Apresentação 2ºP
(Caso não haja
espetáculo)
Espectáculo da
Companhia Nacional
de Bailado (em
função da agenda)
Workshop de
Educação Física
Workshop de
Neoclássico

3º PERÍODO
Comemorações do
Dia Mundial da
Dança
Espetáculo Final de
Ano
Curso de verão

• promover o contacto com diferentes
abordagens pedagógicas tanto ao nível técnico
como artístico

Secundário

João Pedro

EACMC

a definir

sem encargos

X

• Dar a conhecer à comunidade escolar o
trabalho dos alunos em diversas disciplinas;
• Gerar proximidade entre os diversos agentes da
comunidade educativa e o Curso de Dança;

2º ciclo

Coordenador
Artístico

EACMC

21 a 25/3/2022

sem encargos

X

• Promover a possibilidade de contacto com o
público, via apresentação em palco, dando a
conhecer o trabalho realizado ao longo do
período.

PCD + Repertórios +
Composição + TT

Coordenador
Artístico

EACMC

28 e 29/3/2022

sem encargos

X

• Promover o contacto com profissionais da área
dança e a percepção do bailado como um todo
(luzes, orquestra, figurinos, cenário)

7.º ano

Rita Grade

a definir

sem encargos

X

• Promover de atividades de grupo e contacto
com diferentes modalidades físicas.

2º ciclo

Alice Cruz

EACMC

última semana de
aulas

sem encargos

X

• Desenvolver e aperfeiçoar as capacidades
técnicas, artísticas e performativas dos alunos;
contacto com os diferentes profissionais.

9º e Secundário

Alice Cruz

EACMC

última semana de
aulas

sem encargos

X

• Comemorar o Dia Mundial da Dança dentro e
fora de portas, dando a conhecer o Curso e as
suas especificidades

Todos os alunos

Coordenador
Artístico

EACMC

29 abril 2022

sem encargos

X

Coordenador
Artístico

EACMC

14 e 15/06/2022

sem encargos

X

Cláudia Domingues

EACMC

Após final das
aulas 3º período
(15 dias)

sem encargos

X

• Promover a possibilidade de contacto com o
público, via apresentação em palco, dando a
Todos os Alunos
conhecer o trabalho realizado ao longo do
período.
• Desenvolver as capacidades técnicas e
artísticas e trabalho com professores externos e de 3º ciclo e Secundário
renome internacional na área

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Objetivos EQAVET
Plano de Ação

Metas de Sucesso

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização Orçamento

Regime
Presencial

CURSO PROFISSIONAL DE INSTRUMENTISTA DE JAZZ
1º PERÍODO

Do Bop Jazz Radio:
"Flash Songs"

• Apresentar o trabalho
desenvolvido nas disciplinas
técnicas, com maior enfoque na
disciplina de Combo Jazz;
• Promover processos de
gravação áudio e criação de
conteúdos para divulgação na
Rádio Universidade de Coimbra;
• Promover momentos
performativos;
• Estimular o gosto pela audição
e pela interpretação musical;
• Promover um ambiente de
escola positivo e enriquecedor
envolvendo os vários agentes
educativos;
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos.

•Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;
•Intensificar a relação
com a família e as
comunidades.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação.
Projetar a imagem
da EACMC na
Cidade.

JazzMomentum

• Apresentar o trabalho
desenvolvido nas disciplinas
técnicas, com maior enfoque na
disciplina de Combo Jazz;
• Promover momentos
performativos;
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos.

•Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;
•Intensificar a relação
com a família e as
comunidades.

• Apresentar o trabalho
desenvolvido nas disciplinas
técnicas, com maior enfoque na
disciplina de Combo Jazz;
Residência Oficial do • Promover momentos
performativos;
Primeiro Ministro
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos.

•Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;
•Intensificar a relação
com a família e as
comunidades.

Comunidade
Educativa e
público em
geral.

Departamento
de Jazz
Alunos da
disciplina de
combo do
CPJAZZ.

"Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação.
Projetar a imagem
da EACMC na
Cidade."

Comunidade
Educativa e
público em
geral.

Departamento
de Jazz
Alunos da
disciplina de
combo do
CPJAZZ.

"Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação.
Projetar a imagem
da EACMC na
Cidade."

Comunidade
inserida nas
comemoraçõ
es do 5 de
outubro na
residência
oficial do
Primeiro
Ministro

Departamento
de Jazz
Marta Rodrigues,
Igor Cavaz, Caio
Perini, Filipe
Matos

Grande
Auditório da
EACMC

A definir

Sem
Encargos

14/10/2021
Convento
São Francisco

X
Sem
Encargos

11/11/2021

Residência
Oficial do
Primeiro
Ministro

X

05/10/2021

X

Despesas de
transporte
imputados
ao POCH

X

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Objetivos EQAVET

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Plano de Ação

Metas de Sucesso

Aniversário Coimbra
Shopping

• Apresentar o trabalho
desenvolvido nas disciplinas
técnicas, com maior enfoque na
disciplina de Combo Jazz;
• Promover momentos
performativos;
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos."

•Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;
•Intensificar a relação
com a família e as
comunidades.

"Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação.
Projetar a imagem
da EACMC na
Cidade."

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

"Departamento
de Jazz
Alunos da
disciplina de
combo do
CPJAZZ."

Seminário Nacional
Projeto MAIA
organizado pela
equipa do Programa
de Educação
Estética e Artística
(PEEA) Direção-Geral da
Educação (DGE),

• Apresentar o trabalho
desenvolvido nas disciplinas
técnicas, com maior enfoque na
disciplina de Combo Jazz;
• Promover momentos
performativos;
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos.

•Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;
•Intensificar a relação
com a família e as
comunidades.

"Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação.
Projetar a imagem
da EACMC na
Cidade."

representante
s, dirigentes
das várias
estruturas do
Ministério da
Educação,
DGE, ANQEP,
DGEstE, IGEC
e Diretores de
CFAE

Departamento
de Jazz
Marta Rodrigues,
Igor Cavaz, Caio
Perini, Filipe
Matos

Partilh'arte Hospital
Pediatrico

• Apresentar o trabalho
desenvolvido nas disciplinas
técnicas, com maior enfoque na
disciplina de Combo Jazz;
• Promover momentos
performativos;
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos.

•Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;
•Intensificar a relação
com a família e as
comunidades.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação;
Projeção da imagem
da EACMC à
Cidade.

Serviços do
Hospital
Pediátrico de
Coimbra.

"Departamento
de Jazz
Alunos da
disciplina de
combo do
CPJAZZ."

• Divulgar o trabalho
desenvolvido no âmbito das
disciplinas técnicas de Combo e
Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação
de conteúdos digitais, em
formato áudio e vídeo, para
difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais
específicos em contexto de
parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
Formação em Contexto de
Trabalho prevista no plano de
formação do curso.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
I•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC;
Entidades
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Café Santa Cruz;

O Jazz sai à Rua Café Santa Cruz

Local

Calendarização Orçamento

Regime
Presencial

Coimbra
Shopping

07/10/2021

sem
encargos

X

Hotel Golf
Mar, Vimeiro.

27/10/2021

Despesas de
transporte
imputada
ao POCH

X

Sem
Encargos

X

11/10/2021
Hospital
Pediatrico de
Coimbra

dezembro (data a
definir)

novembro (data a
definir)

Café Santa
Cruz

x

Sem
encargos

dezembro (data a
definir)

x

Não
Presencial
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Atividade

O Jazz sai à Rua Jardim da Manga

Pontes Sonoras APCC

O Jazz sai à Rua Quebra Jazz

Objetivos

Objetivos EQAVET
Plano de Ação

Metas de Sucesso

• Divulgar o trabalho
desenvolvido no âmbito das
disciplinas técnicas de Combo e
Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação
de conteúdos digitais, em
formato áudio e vídeo, para
difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais
específicos em contexto de
parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de
Trabalho prevista no plano de
formação do curso.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

• Promover processos de
gravação áudio e vídeo para
criação de conteúdos para
apresentação em plataformas
digitais (Facebook, Youtube,
etc.) de momentos formativos
produzidos pelos alunos e
monitorizados pelos docentes;
• Promover momentos
performativos;
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos.

Organizar para
conduzir ao sucesso
•Intensificar a qualidade escolar;
das aprendizagens
promovendo o sucesso
Envolver os Pais e
educativo;
Encarregados de
•Intensificar a relação
educação;
com a família e as
comunidades.
Projeção da imagem
da EACMC à
Cidade.

• Divulgar o trabalho
desenvolvido no âmbito das
disciplinas técnicas de Combo e
Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação
de conteúdos digitais, em
formato áudio e vídeo, para
difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais
específicos em contexto de
parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de
Trabalho prevista no plano de
formação do curso.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

Destinatários

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Dinamizadores
Participantes

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC;
Entidades
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Jardim da
Manga;

Alunos da
disciplina de
Orquestra de
Jazz 12L e Banda
QUINTA
PUNKADA
APPCC.

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC;
Entidades
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Quebra Jazz;

Local

Jardim da
Manga

Grande
Auditório da
EACMC

Calendarização Orçamento

Regime
Presencial

novembro (data a
definir)

x

novembro (data a
definir)

x

dezembro (data a
definir)

Sem
encargos

x

dezembro (data a
definir)

x

janeiro (data a
definir)

x

27/10/2021
(Ensaio)

X

04/11/2021
(Ensaio)

Sem
encargos

X

10/11/2021
(Concerto)

X

novembro (data a
definir)

X

Sem
encargos

Quebra Jazz

dezembro (data a
definir)

X

Não
Presencial

20
Atividade

Objetivos

Objetivos EQAVET
Plano de Ação

Metas de Sucesso

• Divulgar o trabalho
desenvolvido no âmbito das
disciplinas técnicas de Combo e
Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação
de conteúdos digitais, em
formato áudio e vídeo, para
difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais
específicos em contexto de
parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de
Trabalho prevista no plano de
formação do curso.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

Do Bop Jazz Rádio:
"Flash Songs"

• Apresentar o trabalho
desenvolvido nas disciplinas
técnicas, com maior enfoque na
disciplina de Combo Jazz;
• Promover processos de
gravação áudio e criação de
conteúdos para divulgação na
Rádio Universidade de Coimbra;
• Promover momentos
performativos;
• Estimular o gosto pela audição
e pela interpretação musical;
• Promover um ambiente de
escola positivo e enriquecedor
envolvendo os vários agentes
educativos;
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos.

•Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;
•Intensificar a relação
com a família e as
comunidades.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação.
Projetar a imagem
da EACMC na
Cidade.

Partilh'arte Hospital
Pediátrico

• Apresentar o trabalho
desenvolvido nas disciplinas
técnicas, com maior enfoque na
disciplina de Combo Jazz;
• Promover momentos
performativos;
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos.

•Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;
•Intensificar a relação
com a família e as
comunidades.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação;
Projeção da imagem
da EACMC à
Cidade.

O Jazz sai à Rua Liquid Ambar

Destinatários

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Dinamizadores
Participantes

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC;
Entidades
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Liquid Ambar;

Local

Calendarização Orçamento

Novembro (data a
definir)

Regime
Presencial

X

Sem
Encargos

Liquid Ambar

dezembro (data a
definir)

X

2º PERÍODO

Comunidade
Educativa e
público em
geral.

Serviços do
Hospital
Pediátrico de
Coimbra.

Departamento
de Jazz
Alunos da
disciplina de
combo do
CPJAZZ.

"Departamento
de Jazz
Alunos da
disciplina de
combo do
CPJAZZ."

Grande
Auditório da
EACMC.

A definir

Sem
Encargos

janeiro (data a
definir)
Hospital
Pediátrico de
Coimbra

fevereiro (data a
definir)
março (data a
definir)
abril (data a
definir)

X

X

Sem
Encargos

X
X
X

Não
Presencial
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Atividade

O Jazz sai à Rua Café Santa Cruz

O Jazz sai à Rua Jardim da Manga

Objetivos

• Divulgar o trabalho
desenvolvido no âmbito das
disciplinas técnicas de Combo e
Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação
de conteúdos digitais, em
formato áudio e vídeo, para
difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais
específicos em contexto de
parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de
Trabalho prevista no plano de
formação do curso.
• Divulgar o trabalho
desenvolvido no âmbito das
disciplinas técnicas de Combo e
Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação
de conteúdos digitais, em
formato áudio e vídeo, para
difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais
específicos em contexto de
parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de
Trabalho prevista no plano de
formação do curso.

Objetivos EQAVET
Plano de Ação

Metas de Sucesso

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

Organizar para
conduzir ao sucesso
âmbito das disciplinas técnicas de
escolar;
Combo e Orquestra;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação de
das aprendizagens
Encarregados de
conteúdos digitais, em formato áudio promovendo o sucesso
Educação;
e vídeo, para difusão pelas entidades
educativo;
Projeção da imagem
cooperantes;
•Intensificar a relação
da EACMC à
• Criar conteúdos musicais específicos
com a família e as
Cidade;
em contexto de parceria artística;
comunidades.
Transmitir regras e
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de Trabalho
posturas a adotar em
prevista no plano de formação do
apresentações
curso.
públicas.

Destinatários

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

• Divulgar o trabalho desenvolvido no

O Jazz sai à Rua Quebra Jazz

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Dinamizadores
Participantes

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC;
Entidades
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Café Santa Cruz;

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC;
Entidades
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Jardim da
Manga;

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC;
Entidades
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Quebra Jazz;

Local

Calendarização Orçamento

Quebra Jazz

Presencial

janeiro (data a
definir)

X

fevereiro (data a
definir)

X

Café Santa
Cruz

Jardim da
Manga

Regime

Sem
encargos
março (data a
definir)

X

abril (data a
definir)

X

janeiro (data a
definir)

X

janeiro (data a
definir)

X

fevereiro (data a
definir)

X

fevereiro (data a
definir)

Sem
encargos

X

março (data a
definir)

X

março (data a
definir)

X

abril (data a
definir

X

janeiro (data a
definir)

X

fevereiro (data a
definir)

Sem
encargos

X

março (data a
definir)

X

abril (data a
definir

X

Não
Presencial

22
Atividade

O Jazz sai à Rua Liquid Ambar

Objetivos

• Divulgar o trabalho
desenvolvido no âmbito das
disciplinas técnicas de Combo e
Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação
de conteúdos digitais, em
formato áudio e vídeo, para
difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais
específicos em contexto de
parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de
Trabalho prevista no plano de
formação do curso.

Objetivos EQAVET
Plano de Ação

Metas de Sucesso

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização Orçamento

fevereiro (data a
definir)

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC;
Entidades
Liquid Ambar
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Liquid Ambar;

março (data a
definir)

Regime
Presencial

X

Sem
Encargos

abril (data a
definir

X

X

CRI-A-ÇÃO 10anos

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
• Comemorar os 10 anos de
das aprendizagens
Encarregados de
curso com a criação de áudio e
Comunidade
promovendo o sucesso
educação;
vídeo de composições originais
Educativa e
educativo;
Projeção da imagem
compostas por antigos alunos e
público em
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a participação de atuais
geral.
com a família e as
Cidade;
alunos e docentes.
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

Ex-alunos,
docentes e
alunos CPJAZZ.

Grande
Auditório

de 6 a 9 de abril
2022

sem
encargos

X

Oficina Criativa
Jazz & Hip Hop

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
• Facilitar o contacto dos alunos
das aprendizagens
Encarregados de
com artistas, instrumentistas e
Comunidade
promovendo o sucesso
Educação;
pedagogos internos ou externos
Educativa e
educativo;
Projeção da imagem
ao contexto escolar;
público em
•Intensificar a relação
da EACMC à
• Abordar temáticas
geral.
com a família e as
Cidade;
extracurriculares.
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

Docentes e
alunos do CP
Jazz;
Figuras
emblemáticas
do jazz nacional.

a definir

a definir

sem
encargos

X

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Objetivos EQAVET
Plano de Ação

Metas de Sucesso

Do Bop Jazz Rádio:
"Flash Songs"

• Apresentar o trabalho
desenvolvido nas disciplinas
técnicas, com maior enfoque na
disciplina de Combo Jazz;
• Promover processos de
gravação áudio e criação de
conteúdos para divulgação na
Rádio Universidade de Coimbra;
• Promover momentos
performativos;
• Estimular o gosto pela audição
e pela interpretação musical;
• Promover um ambiente de
escola positivo e enriquecedor
envolvendo os vários agentes
educativos;
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos.

•Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;
•Intensificar a relação
com a família e as
comunidades.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação.
Projetar a imagem
da EACMC na
Cidade.

Partilh'arte Hospital
Pediatrico

• Apresentar o trabalho
desenvolvido nas disciplinas
técnicas, com maior enfoque na
disciplina de Combo Jazz;
• Promover momentos
performativos;
• Fomentar a troca de
experiências musicais, didáticas
e humanas entre docentes e
alunos.

•Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;
•Intensificar a relação
com a família e as
comunidades.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação;
Projeção da imagem
da EACMC à
Cidade.

• Divulgar o trabalho
desenvolvido no âmbito das
disciplinas técnicas de Combo e
Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação
de conteúdos digitais, em
formato áudio e vídeo, para
difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais
específicos em contexto de
parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de
Trabalho prevista no plano de
formação do curso.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Comunidade
Educativa e
público em
geral.

Departamento
de Jazz
Alunos da
disciplina de
combo do
CPJAZZ.

Grande
Auditório da
EACMC.

Serviços do
Hospital
Pediátrico de
Coimbra.

"Departamento
de Jazz
Alunos da
disciplina de
combo do
CPJAZZ."

Calendarização Orçamento

Regime
Presencial

3º PERÍODO

O Jazz sai à Rua Café Santa Cruz

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC;
Entidades
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Café Santa Cruz;

A definir

Sem
Encargos

maio (data a
definir)
Hospital
Pediatrico de
Coimbra

x
Sem
Encargos

junho (data a
definir)

x

maio (data a
definir)

x

Café Santa
Cruz

Sem
encargos

junho (data a
definir)

x

Não
Presencial

24
Atividade

O Jazz sai à Rua Jardim da Manga

O Jazz sai à Rua Quebra Jazz

Objetivos

Plano de Ação

Metas de Sucesso

• Divulgar o trabalho
desenvolvido no âmbito das
disciplinas técnicas de Combo e
Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação
de conteúdos digitais, em
formato áudio e vídeo, para
difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais
específicos em contexto de
parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de
Trabalho prevista no plano de
formação do curso.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

• Divulgar o trabalho
desenvolvido no âmbito das
disciplinas técnicas de Combo e
Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação
de conteúdos digitais, em
formato áudio e vídeo, para
difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais
específicos em contexto de
parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de
Trabalho prevista no plano de
formação do curso.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

• Divulgar o trabalho desenvolvido no

O Jazz sai à Rua Liquid Ambar

Objetivos EQAVET

âmbito das disciplinas técnicas de
Combo e Orquestra;
• Desenvolver atividades
performativas ao vivo e criação de
conteúdos digitais, em formato áudio
e vídeo, para difusão pelas entidades
cooperantes;
• Criar conteúdos musicais específicos
em contexto de parceria artística;
• Proporcionar oportunidade de
formação em Contexto de Trabalho
prevista no plano de formação do
curso.

Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
•Intensificar a qualidade Envolver os Pais e
das aprendizagens
Encarregados de
promovendo o sucesso
Educação;
educativo;
Projeção da imagem
•Intensificar a relação
da EACMC à
com a família e as
Cidade;
comunidades.
Transmitir regras e
posturas a adotar em
apresentações
públicas.

Destinatários

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Dinamizadores
Participantes

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC;
Entidades
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Jardim da
Manga;

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC
Entidades
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Quebra Jazz;

Local

Jardim da
Manga

Quebra Jazz

Calendarização Orçamento

Regime
Presencial

abril (data a
definir

x

maio (data a
definir)

x

maio (data a
definir)

Sem
encargos
x

junho (data a
definir)

x

abril (data a
definir

x

maio (data a
definir)

Sem
encargos

x

junho (data a
definir)

Público em
geral e
possíveis
candidatos
ao curso.

Professores e
alunos do Curso
profissional de
instrumentista de
Jazz da EACMC
Entidades
Liquid Ambar
acolhedoras
com protocolos
de cooperação:
Liquid Ambar;

abril (data a
definir

maio (data a
definir)

junho (data a
definir)

x

Sem
Encargos

x

x

Não
Presencial

25
Atividade

Recitais das Provas
de Aptidão
profissional 21´22

Objetivos

• Apresentar publicamente o
trabalho dos recitais de
conclusão da Prova de Aptidão
Profissional

Objetivos EQAVET
Plano de Ação

Intensificar a qualidade
das aprendizagens
promovendo o sucesso
educativo;

Metas de Sucesso
Organizar para
conduzir ao sucesso
escolar;
Projeção da imagem
da EACMC à
Cidade.

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Comunidade
escolar

departamento
de jazz

Grande
auditório

Calendarização Orçamento

de 5 a 7 de julho
de 2022

sem
encargos

Regime
Presencial

x

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CANTO, LÍNGUAS E CLASSES DE CONJUNTO VOCAIS
AUDIÇÕES DE DEPARTAMENTO
Audição de
Departamento

• Dinamizar a escola;
• Promover momentos performativos;
• Estimular o gosto pela audição
interpretação musical;

sexta,
17/dezembro/2021
e

pela

Público em geral

departamento de
Canto

a definir

terça,
22/março/2022

x
Sem encargos

segunda,
2/maio/2022

x
x

ALEMÃO

Música na Graça

Kino – Mostra de
Cinema de
Expressão Alemã

• Aceder ao convite feito pela profª Alda Reis no
contexto do seu estágio em turismo cultural e do
Património.
• Proporcionar aos alunos um início de ano lectivo
com um concerto público .

• Proporcionar conhecimento e contacto com
filmes e documentários actuais de expressão alemã
premiados internacionalmente.

1 de Outubro
18:30H

Encargos
patrocinados
pela
Associação
para
dinamização
da Baixa de
Coimbra

x

Fevereiro ou Março
de 2022

Sem encargos

x

a definir

a definir

Sem encargos

x

a definir

a definir

Sem encargos

x

a definir

a definir

Sem encargos

x

Grande
Auditório da
EACMC

9 de Fevereiro de
2022- 19h30

Público em geral

Prof. Alda Reis;
Joaquina Ly; Jorge
Ly; Musicos
convidados e
alunos da Classe
de Canto da
EACMC.

Igreja de
Nossa
Senhora da
Graça
Coimbra

Alunos de Canto da Classe de
Alemão e outros alunos
interessados.

Goethe-Institut
Portugal; Teatro
Académico Gil
Vicente Coimbra.
Alunos e Professora
de Alemão da
EACMC

Teatro
Académico
Gil Vicente
em Coimbra

CORO INFANTIL, JUVENIL E MISTO
Audição de Natal

• Dinamizar a escola;
Audição Final de 2º • Promover momentos performativos;
Período
• Estimular o gosto pela audição e pela
Concerto Final de interpretação musical;

pais e demais comunidade
educativa

Coro Misto (3º
Ciclo)

Ano

ESTÚDIO DE ÓPERA
Concerto - Estúdio
de Ópera

• Apresentar excertos da Ópera Fairy Queen , King
Arthur - Purcell, Ariodante - Haendel, Les Indes
Galantes - Rameau, Flauta Mágica - Mozart etc .

Público em geral

Carla Pais e Julio
Dias, Estúdio de
Ópera Junior e
Secundário

Sem encargos

x

ITALIANO
Ciclo de Cinema
Italiano

• Desenvolver competências no domínio da
compreensão oral

Comunidade escolar

Professora de
Italiano e respetiva
classe

1º Período 13 e 14
de dezembro

Sem encargos

x

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

• Promover o aperfeiçoamento técnico e teatral dos

Masterclass de
alunos
Commedia dell’Arte • Conhecer a cultura italiana

Os versos de
Petrarca nos
madrigais de
Monteverdi Apresentação
teórica do tema; • Conhecer a literatura italiana
Leitura de textos do
• Apreciar a beleza lírica dos textos e a sua
Canzoniere de
musicalidade
Petrarca; Momento musical interpretação de
madrigais de
Monteverdi com
textos de Petrarca

10

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Luca Aprea (Encenador e Diretor
da Escola Superior de Teatro e
Cinema) Atividade inserida no
âmbito das Tenoríadas

Comunidade escolar

Professora de
Italiano,
professoras de
Canto e respetivas
classes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

2º Período Data a
definir - férias de
Carnaval

Honorários e
ajudas de
Custo do
professor10

x

3º Período Data a
definir

Sem encargos

x

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS MUSICAIS
ANÁLISE E TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO
• Promover a execução de repertório

Ensemble de música
contemporâneo, seja de compositores
contemporânea
consagrados como de peças dos alunos.

Comunidade escolar

Ação de Formação
creditada: “Análise

• Renovar conhecimentos analíticos aplicáveis nas Grupos de recrutamento M01 a
M32
Musical para Professores aulas de instrumento
de Instrumento”

Encontro com
antigos alunos
• Promover a motivação para a atividade artística
Todos os alunos da EACMC
Palestra com Carlos na área da Composição
Filipe Cruz (compositor)

Prof. David Miguel
Alunos do ensino
EACMC
secundário
(inscrição voluntária)

Ensaios semanais
e apresentações
ocasionais.

Artur Fernandes
David Miguel

EACMC

Inscrição
11 a 14 Julho 2022 paga pelos
formandos

x

Artur Fernandes
David Miguel

Pequeno
Auditório

2º período: data a
determinar em
Sem
função da
encargos.
disponibilidade do
palestrante

x

Semana Cultural
2022

Sem
encargos

x

Sem
encargos

x

• Apresentar os trabalhos de composição livre
realizados durante o ano letivo.
Fomentar a criação musical

Alunos finalistas ATC

Artur Fernandes
David Miguel

Grande
Auditório

Visita de Estudo

• Contactar com meios de produção musical e
audiovisual profissionais

2 Alunos Composição

Artur Fernandes

Grande
Auditório e
2º Período
Estúdio EACMC

Sem
encargos

x

Gravação de jingle
para atendimento
telefónico da
EACMC

• Implementar nas chamadas telefónicas para o
EACMC um jingle composto tocado e gravado
com recursos humanos e técnicos da EACMC

Orquestra Clássica e solistas
convidados

Artur Fernandes

Grande
Auditório

2º Período

Sem
encargos

x

Alunos de FM e Música

Profs. Cristina Martins
EACMC
e Cláudio Andrade

2ºPeríodo
Data a definir

Sem
encargos

x

Alunos de HCA do 10º e 11º

Prof. João Sobreira

Centro de Arte
Contemporâne janeiro de 2022
a de Coimbra

Sem
encargos

x

Prof. João Sobreira

Conimbriga

fevereiro de 2022

Custos de
transporte a
suportar
pelos alunos
inscritos

x

Prof. João Sobreira

Sé Velha,
Coimbra

maio de 2022

Sem
encargos

x

Atelier de
Composição

FORMAÇÃO MUSICAL
Olimpíadas da
Música

• Promover, incentivar e desenvolver o gosto pela
audição musical.
• Valorizar a importância da cultura musical

HISTÓRIA E CULTURA DAS ARTES
Visita de Estudo ao
• Proporcionar aos alunos de HCA o contacto
Centro de Arte
com arte relacionada com o módulo inicial Contemporânea de Criatividade e Ruturas.
Coimbra
Visita de Estudo a
Conímbriga

• Proporcionar aos alunos de HCA o contacto
Alunos de HCA do 10º (e 11º no
com arte relacionada com o módulo 2 – A Cultura sentido em que não foi feita no
do Senado.
ano anterior)
• Proporcionar aos alunos de HCA o contacto

Alunos de HCA do 10º(e 11º no

Visita de estudo à Sé
com arte relacionada com o módulo 3 – A Cultura sentido em que não foi feita no
Velha
do Mosteiro.
ano anterior)

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE CORDA E CLASSES DE CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE CORDA
AUDIÇÕES DE DEPARTAMENTO

Audição geral de
Departamento

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
do Departamento Curricular de Cordas

Encarregados de educação;
público em geral.

Coordenador
Docentes
professores
acompanhadores
do DEpartamento

EACMC

terça, 30/11/2021

x

EACMC

segunda, 6/12/2021

x

EACMC

quinta, 24/03/2022

x
Sem encargos

EACMC

segunda,
28/03/2022

EACMC

sexta, 3/06/2022

x

EACMC

terça, 7/06/2022

x

x

BANDOLIM
Audição de Classe
de Bandolim

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
da Classe de Bandolim.

Encarregados de educação;
público em geral.

Docente da Classe

A designar

A designar

Sem encargos

X

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
da classe.

Encarregados de educação;
público em geral.

Docentes das
Classes

A designar

A designar

Sem encargos

X

CONTRABAIXO
Audição de Classe
Contrabaixo

GUITARRA CLÁSSICA
Audição de Classe

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
da classe de um docente.

Encarregados de educação;
público em geral.

Docente da Classe

A designar

A designar

Sem encargos

X

Audição do Grupo

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
de diversos docentes do grupo.

Encarregados de educação;
público em geral.

Docentes da Classe A designar

A designar

Sem encargos

X

Alunos; encarregados de
educação; público em geral.

Prof. André
Madeira; docentes
do grupo;
coordenador

Diversos, a
designar

A designar

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
da Classe de Guitarra Portuguesa

Encarregados de educação;
público em geral.

Docente da Classe

A designar

A designar

Sem encargos

X

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
envolvidos

Encarregados de educação;
público em geral.

Docente da Classe

A designar

A designar

Sem encargos

X

Encontro de Guitarra

• Atividades diversas de âmbito pedagógico e
artístico

Orçamento
dependente
do programa
que irá ser
elaborado11

X

GUITARRA PORTUGUESA
Audição de Classe
de Guitarra
Portuguesa
Audição de Guitarra
Portuguesa com
Quarteto de
Saxofones

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

11

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

HARPA
Audição de Classe

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
da classe.

Encarregados de educação;
público em geral.

Docente da Classe

A designar

A designar

Sem encargos

X

VIOLA DA GAMBA
Audição de Classe

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
da classe.

Encarregados de educação;
público em geral.

Docentes das
Classes

A designar

A designar

Sem encargos

X

Participação na
Semana de Música
Antiga

• Atividade interdisciplinar

Alunos; encarregados de
educação; público em geral.

Docentes das
Classes de Cravo,
Flauta de Bisel e
Viola da Gamba

Vários, a
designar

A designar

Sem encargos

x

Audição de Classe

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
da classe de um docente.

Encarregados de educação;
público em geral.

Docente da Classe

A designar

A designar

Sem encargos

X

Audição de Grupo

• Apresentar publicamente o trabalho de alunos
de diversas classes.

Encarregados de educação;
público em geral.

Docentes da Classe A designar

A designar

Sem encargos

X

Audição de Classe

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
da classe de um docente.

Encarregados de educação;
público em geral.

Docente da Classe

A designar

A designar

Sem encargos

X

Audição de Grupo

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
de diversas classes.

Encarregados de educação;
público em geral.

Docentes da Classe A designar

A designar

Sem encargos

X

Música de Natal na
Cidade

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos
de Violino

Público em geral.

Manuel Rocha

Baixa de
Coimbra

3 e/ou 10 de
dezembro de 2021

Sem encargos

X

Violinos no
Criptopórtico

• Apresentar publicamente o trabalho dos alunos;
conhecimento de espaços patrimoniais da
Cidade.

Encarregados de educação;
público em geral.

Manuel Rocha

MNMC

4 de abril de 2022
(pelas 11h00)

Sem encargos

X

A orçamentar
de acordo
com a
expetativa de
participação12

X

Sem encargos

X

VIOLETA

VIOLINO

Masterclass por
Roberto Valdés

• Promover a aprendizagem do Violino;
contacto com metodologias diversas;
• Proporcionar oportunidade de educação da
adaptabilidade dos alunos;
• Proporcionar um intercâmbio educativo.

Participação de
alunos de Violino nas
provas de seleção • Participação em atividade
formativa/performativa de âmbito nacional
para o estágio
2021/2022 da
OJ.Com

12 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Alunos das classes de Violino

Prof. Clara Ramos

EACMC

Alunos de Violino (secundário)

Docentes da Classe EACMC

A designar

janeiro de 2022

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Custos a
suportar pelo
aluno
participante

Regime
Presencial

VIOLONCELO
Participação de um
aluno de 8.º grau na
Masterclasse da
Professora Maria de
Macedo inserida no
Festival A Corda
Provas de seleção da
Jovem Orquestra
Portuguesa Temporada de
2021/2022

Encontro da Classe
de Violoncelo

Participação na
Maratona de
Violoncelistas da
Casa da Música

Participação de dois
alunos de 8.º grau nas
provas de seleção
para o estágio
2021/2022 da
OJ.Com

• Promover a participação de alunos em
Masterclasses, para que tenham aulas com outros
professores.
• Proporcionar contextos de aprendizagem
diversos;
• Promover a participação em provas de seleção
para uma orquestra de jovens, com júri externo à
escola;
• Promover a participação de alunos em estágios
de orquestra fora da escola.

Alunos de Violoncelo de todas as
escolas de Música do país.

Associação
Momentos À Corda;
EACMC
Prof. Sofia Novo;
Aluno da classe

1 a 5 de setembro
de 2021

Um aluno de 8.º grau de
Violoncelo

JOP

16 de outubro de
2021

• Promover a apresentação pública de todos os
alunos da classe, como ferramenta fundamental
na aprendizagem de uma arte performativa;
• Dar a conhecer aos encarregados de educação
o trabalho feito pelos seus educandos e por toda
a classe;
• Promover momentos relevantes de avaliação
formativa dos alunos;
Alunos da Classe de Violoncelo;
• Promover o convívio entre todos os alunos da
encarregados de educação
classe;
• Criar um momento de contacto regular entre a
professora da disciplina e os encarregados de
educação, com entrega de relatórios de
avaliação contínua trimestral e informação sobre
os processos de ensino-aprendizagem dos alunos
(à distância).
• Promover a participação dos alunos numa
maratona de concertos de Violoncelo durante
todo o dia, em vários espaços de uma das mais
prestigiadas casas de espetáculos do país;
• Promover a apresentação dos alunos em
contexto extraescolar.
• Dar a conhecer aos alunos outras classes de
Violoncelo de outras escolas de Música
do país, com alunos de todas as faixas etárias.

• Promover a participação em provas de seleção
para uma orquestra de jovens, com júri externo à
escola;
• Promover a participação de alunos em estágios
de orquestra fora da escola.

EACMC

Professora Sofia
Novo;
Todos os alunos da EACMC classe;
Pequeno
Pianista
Auditório
acompanhadora
Catarina Peixinho.

Sem encargos

X

X

21/12/2021, 17h

X

07/04/2022, 17h

X

Sem encargos

22/06/2022, 17h

X

Alunos da Classe de Violoncelo

Prof. Sofia Novo

Casa da
Música Porto

julho de 2022

Sem encargos

X

Dois alunos de 8.º grau de
Violoncelo

Prof. Sofia Novo

EACMC

janeiro de 2022

Sem encargos

X

Não
Presencial

32
Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

Não
Presencial

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCUSSÃO E CLASSES DE CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE SOPROS E PERCUSSÃO
AUDIÇÕES DE DEPARTAMENTO

Audição de
Departamento

• Dinamizar a escola;
• Promover momentos performativos;
• Estimular o gosto pela audição e pela
interpretação musical;

Público em geral

Departamento
Sopros

Auditório
EACMC

quinta, 2/12/2021

x

terça, 7/12/2021

x

segunda,
21/03/2022
sexta, 25/03/2022

x
Sem encargos.

x

segunda,
30/05/2022

x

quarta, 1/06/2022

x

CLARINETE
Apresentação livro e
• Abordar diversas estratégias de estudo.
Masterclasse

Audição de Classe

Masterclasse Prof.
Nuno Silva

• Apresentar publicamente o trabalho
desenvolvido.

• Apresentar publicamente o trabalho
desenvolvido.

Alunos e professores da EACMC

Alunos e encarregados
educação

Alunos de Clarinete

Professores de
Clarinete

Professores de
Clarinete/Alunos

Professores de
Clarinete/Alunos

Grande
Auditório
EACMC

Pequeno
Auditório
EACMC

A definir.

15-10-2021

Sem encargos.

X

13-12-2021

X

14-12-2021

X

23-03-2022
01-04-2022

Sem encargos.

X
X

09-06-2022

X

18-06-2022

X

A definir.

Sem encargos.

X

FAGOTE

Audição de Classe

Masterclasse de
Fagote

• Mostrar o trabalho dos alunos da classe
desenvolvido nas aulas de instrumento, em
momento de performance.

• Promover o contacto com outros professores de
fagote.
• Dar oportunidade aos alunos de terem contacto
com outros métodos de ensino e abordagem do
repertório.

Alunos; E.E.

Alunos da Classe de Fagote

Alunos da Classe de
fagote; Pianistas
Acompanhadores

Alunos da Classe de
fagote; Pianistas
Acompanhadores

Pequeno
Auditório da
EACMC

Pequeno
Auditório da
EACMC

04/11/2021 - 18.30

X

20/12/2021 - 19.00

X

03/02/2022 - 18.30

Sem encargos

X

17/03/2022 - 18.30

X

14/06/2022 - 18.30

X

20, 21 e 22/12/2021

Encargos
suportados
pelos alunos
participantes.

X
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Atividade

Objetivos

Dinamizadores
Participantes

Destinatários

Local

Regime

Calendarização

Orçamento

24/11/2021, 19h;
07/03/2022, 18h30;
3º período em
data a definir

Sem encargos

X

sala a definir
no CMACG e
EACMC

CMACG:
2 de Abril 10h-13h
EACMC:
7 de Maio 10h-13h

Sem encargos

X

Pequeno
Auditório da
EACMC

15/12/2021

Pequeno
Auditório da
EACMC

30/03/2022

Pequeno
Auditório da
EACMC

08/06/2022

Sem encargos

X

Sala M36

03/11/2021

Sala M36

16/02/2022

sala M36

11/05/2022

Presencial

FLAUTA DE BISEL E CONSORT DE FLAUTAS
Audição De Música
Antiga

Audição Da Classe
Flauta De Bisel E
Consorts De Flautas

VIDE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES

• Apresentar ao público do trabalho efectuado
• Envolver a família no percurso escolar do aluno
• Proporcionar experiência de palco
• Criar momentos de convívio e troca de
experiências entre alunos

-Familiares
-Comunidade Escolar
-Alunos da classe de flauta de
bisel e consort de flautas

-Professores e alunos
da classe flauta de
bisel e consort de
flautas

Pequeno
Auditório

Conferência/
Concerto sobre as
Fantasias de
Telemann e
apresentação
de Cd “Telemann 12
Fantasien Fur Flote”
por Tomás Quintais
e António Godinho

VIDE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES

Semana Da Música
Antiga

VIDE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES

Intercâmbio
Aveiro/Coimbra

• Aproximar alunos do mesmo instrumento com
classes de outros conservatórios de forma a
propiciar uma troca de experiências e
conhecimentos
• Possibilitar a apresentação em contexto
diferente e externo à escola

-Alunos das Classes de Flauta
de Bisel dos Conservatórios de
Coimbra e Aveiro

-Professores das
Classes de Flauta de
Bisel dos
Conservatórios de
Coimbra e Aveiro

FLAUTA TRANSVERSAL

Audição de Classe
Pública

• Apresentar publicamente o trabalho realizado
em contexto de sala de aula.

Comunidade Educativa.

Jorge Papel

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

• Conhecer as várias partes e componentes que
compõem a flauta transversal;
• Dominar as regras de montagem e
Workshop - Limpeza e desmontagem do instrumento;
• Conhecer as regras básicas de higiene diária;
Manutenção da
• Aprender técnicas de manutenção essenciais;
Flauta Transversal
• Aprender como fazer uma limpeza correta;
Identificar problemas técnicos mecânicos;
• Compreender a importância da manutenção
regular, para a conservação do instrumento.

Regime

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Alunos e professores da classe
de flauta do Conservatório.

Jorge Papel

Sala a
determinar

06/11/2021

Sem encargos

X

Presencial

Workshop - Técnicas
de Relaxamento e
Respiração

• Aprender e dominar técnicas de relaxamento e
respiração que melhorem a ansiedade e os
resultados performativos do instrumentista.

Todos os alunos das classes de
flauta do Conservatório.

Jorge Papel

Ginásio

05/02/2021

Sem encargos

X

Masterclasse com
Nuno Inácio

• Proporcionar aos alunos da EACMC o contacto
com alunos de outras escolas;
• Motivar e enriquecer artisticamente os alunos de
flauta transversal do conservatório;
• Avaliar de uma forma construtiva, o nível dos
alunos da EACMC;
• Alargar o conhecimento dos professores de
flauta transversal da EACMC, quanto à
abordagem de novas práticas pedagógicas.

Alunos de flauta internos e
externos.

Jorge Papel

Sala a
determinar

6, 7 e 8 de abril de
2022

Autossustentáv
el

X

Sem encargos

X

Sem encargos

X

Audição de Classe

• Apresentar publicamente o trabalho realizado
em contexto de sala de aula.

Conferência/Concert
o Sobre O Traverso E
Apresentação De Cd • Vide Atividades Multidisciplinares
Por Tomás Quintais E
Julio Dias

Audição de Classe

Audição de Flauta
Transversal

• Apresentar publicamente o trabalho realizado
em contexto de sala de aula.

• Apresentar o trabalho realizado num contexto
de sala de aula.

Comunidade Educativa

-Alunos das classes de cravo,
flauta de transversal -Restante
comunidade escolar, -Público
em geral

Comunidade educativa,
familiares e amigos.

Helena Ruas

-Professoras Helena
Ruas e Júlio Dias

Meglena Kirova

Pequeno
Auditório da
EACMC

Pequeno
Auditório da
EACMC

1º Período (data a
definir)
2º Período (data a
definir)
3º Período (data a
definir)

Final do 2º período
em data a definir

a definir

16-11-2021, 18h

a definir

2º Período (data a
definir)

a definir

3º Período (data a
definir)
Dezembro (a
definir)

Comunidade Educativa

Neuza Bettencourt

A definir

Março (a definir)

Junho (a definir)

X
Sem encargos

X
X

Autossustentáv
el

X

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

• Apresentar publicamente o trabalho de todos os
alunos de oboé, como ferramenta fundamental

Todos os alunos de oboé da
Escola Artística do
Conservatório de Música de
Coimbra e respetivos
Encarregados de Educação.

Professores
Francesco
Sammassimo e Sofia
Brito

Pequeno
Auditório da
EACMC

Toda a Comunidade

Davy Tremlet
Andrés Pérez
Todos os alunos das
classes de conjunto
de percussão

Toda a Comunidade

Rui Lúcio
Todos os alunos das
classes

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

OBOÉ
Audição das Classes
na aprendizagem da atividade performativa.
de Oboé
• Dar a conhecer aos Encarregados de Educação
o trabalho feito pelos seus educandos.

20/12/2021 - 18h00
06/04/2021 - 18h00

X
Sem encargos.

17/06/2022 - 18h00

X
X

PERCUSSÃO E ENSEMBLE PERCUSSÃO
Audição de Classes
de Conjunto

• Apresentar o trabalho realizado pelos alunos ao
longo do primeiro período;
• Promover a inclusão da comunidade nas
atividades pedagógicas;
• Valorizar a avaliação dos alunos em todas as
dimensões.

Audição Bateria

• Apresentar o trabalho realizado pelos alunos ao
longo do primeiro período;
• Promover a inclusão da comunidade nas
atividades pedagógicas;
• Valorizar a avaliação dos alunos em todas as
dimensões.

Audição Percussão

• Apresentar o trabalho realizado pelos alunos ao
longo do primeiro período;
• Promover a inclusão da comunidade nas
atividades pedagógicas;
• Valorizar a avaliação dos alunos em todas as
dimensões.

• Promover o encontro entre alunos e músicos
profissionais;
Masterclasse de
• Promover a aquisição de novos conhecimentos;
Percussão com Artista
• Promover a inclusão de alunos de diferentes
a definir
instituições de ensino nas atividades pedagógicas
do Conservatório.

Master Classe de
Bateria com Artista a
definir

• Promover o encontro entre alunos e músicos
profissionais;
• Promover a aquisição de novos conhecimentos;
• Promover a inclusão de alunos de diferentes
instituições de ensino nas atividades pedagógicas
do Conservatório.

13 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
14 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

dezembro de 2021
A definir

março de 2022

Sem encargos.

dezembro de 2021
A definir

abril de 2022

X

X
Sem encargos.

X

junho de 2022

X

dezembro de 2021

X

Davy Tremlet
Andrés Pérez
Ismael Silva
Todos os alunos das
classes

A definir

Toda a Comunidade

Davy Tremlet
Andrés Pérez
Rui Lúcio
Ismael Silva
Todos os alunos das
classes

A definir

A confirmar

A confirmar13

X

Toda a Comunidade

Davy Tremlet
Andrés Pérez
Rui Lúcio
Ismael Silva
Todos os alunos das
classes

A definir

A confirmar

A confirmar14

X

Toda a Comunidade

março de 2022

Junho ou Julho
de 2022

Sem encargos.

X

X

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Concerto de Classe
de Conjunto em
Penacova

• Apresentar o trabalho realizado pelos alunos ao
longo do ano letivo;
• Promover a inclusão da comunidade nas
atividades pedagógicas;
• Valorizar a avaliação dos alunos em todas as
dimensões.

Concerto de Classe
de Conjunto na
Gafanha da Nazaré

• Apresentar o trabalho realizado pelos alunos ao
longo do ano letivo;
• Promover a inclusão da comunidade nas
atividades pedagógicas;
• Valorizar a avaliação dos alunos em todas as
dimensões.

Participação no
Festival de Percussão
Tomarimbando

• Promover o encontro entre alunos e músicos
profissionais;
• Promover a aquisição de novos conhecimentos;
• Promover a inclusão de alunos de diferentes
instituições de ensino nas atividades pedagógicas
do Conservatório.

Regime

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Toda a Comunidade

Davy Tremlet
Andrés Pérez
Rui Lúcio
Ismael Silva
Todos os alunos das
classes

Penacova

junho de 2022

A confirmar15

X

Toda a Comunidade

Davy Tremlet
Andrés Pérez
Rui Lúcio
Ismael Silva
Todos os alunos das
classes

Ílhavo

junho de 2022

A confirmar16

X

Toda a Comunidade

Davy Tremlet
Andrés Pérez
Rui Lúcio
Ismael Silva
Todos os alunos das
classes

Tomar

julho de 2022

A confirmar17

X

Público em Geral

Professores e alunos
da Classe de
Saxofones

EACMC

01/10/2021

Sem encargos

X

Público em Geral

Professores e alunos
da Classe de
Saxofones

Escola de
Música de
Pereira

06/11/2021

Sem encargos

X

Presencial

SAXOFONE E ENSEMBLE DE SAXOFONES
Quarteto de
Saxofones
Apresentação
comemorativa do
Dia Mundial da
Música.
Quarteto de
Saxofones
Participação nas
comemorações do
Dia Mundial do
Saxofonista (Adolph
Sax).

● Apresentar publicamente o trabalho realizado

pelos alunos;
● Dinamizar o repertório do Quarteto de Saxofones

• Comemorar do dia do Saxofonista.
• Apresentar publicamente o trabalho realizado
pelos alunos;
• Divulgar repertório do Quarteto de Saxofones

Audição de Classe
Alunos da Classe de •Apresentar ao público o trabalho desenvolvido.
Saxofone da EACMC

Público em Geral

Professores e alunos
da Classe de
Saxofones

Pequeno
Auditório da
EACMC

25/11/2021
18,30H - 19,30H
27/01/2022
17/03/2022
26/05/2022
18,30H - 19,30H

15
16
17

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

X
Sem encargos

X
X

Não
Presencial
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Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Público em Geral

Professores e alunos
da Classe de
Saxofone

Auditório da
Escola de
Música de
Pereira

08/12/2021

Sem encargos

X

Alunos e professores da Classe
de Saxofone

Professores e alunos
da Classe de
Saxofone

Grande
Auditório da
EACMC

Data a definir

A elaborar
orçamento18

X

• Comemorar o 25 de Abril.
•Apresentar ao público o trabalho desenvolvido.
• Divulgar o repertório do Quarteto de Saxofones

· Público em Geral

· Professores e alunos
da Classe de
Saxofones

· Local a
designar

23/04/2022

Sem encargos

X

•Trabalhar repertório e técnica de Saxofone

· Público em Geral

· Professores e alunos
da Classe de
Saxofones

Pequeno
Auditório da
EACMC

abril de 2022

A elaborar
orçamento19

X

•Partilhar experiências musicais entre antigos e
atuais alunos.
•Apresentar ao público o trabalho desenvolvido.

· Público em Geral

· Professores e alunos
da Classe de
Saxofone

· Grande
Auditório da
EACMC

Junho / Julho 2022

Sem encargos

X

•Apresentar ao público o trabalho desenvolvido.

· Público em Geral

· Professores e alunos
da Classe de
Saxofone (2º, 5º e 8º
Grau)

·
Pequeno
Auditório da
EACMC

22/06/2022

Sem encargos

X

Partilha de experiências musicais entre alunos.
•Apresentar ao público o trabalho desenvolvido.

· Público em Geral

· Professores e alunos
da Classe de
Saxofone

· Polo de
Arganil

Maio / Junho 2022

Sem encargos

X

Partilha de experiências musicais entre alunos.
•Apresentar ao público o trabalho desenvolvido.

· Público em Geral

· Professores e alunos
da Classe de
· Polo da Sertã
Saxofone

Maio / Junho 2022

Sem encargos

X

· Público em Geral

· Professores e alunos
da Classe de
Saxofone

jul./22

Sem encargos

X

Atividade

Objetivos

Ensemble de
Saxofones
Concerto de Natal.

• Apresentar ao público o trabalho desenvolvido.
• Divulgar o repertório do Ensemble de Saxofones

Workshop de
Saxofone
Formador:
Vencedores do
prémio de música de
câmara do FISP.
Quarteto de
Saxofones
Participação nas
comemorações do
25 de Abril.
Masterclasse
Saxofone
Formador: Rodrigo
Lima.
II Encontro de Antigos
Alunos
Alunos da EACMC
entre 1989-2022.
Recital de Finalistas
Apresentação dos
alunos finalistas do
curso Básico e
Secundário de Sax.
Intercâmbio de
Classes
Visita ao Polo de
Arganil.
Intercâmbio de
Classes
Visita ao Polo da
Sertã.
Sarau dos Saxofones

Regime

• Proporcionar a apresentação de novas
abordagens interpretativas de repertório para
saxofone e piano

•Apresentar ao público o trabalho desenvolvido.

Apresentação dos alunos da •Dinamizar a mostra colectiva de repertório de
EACMC / Polo da Sertã /
Saxofone
Polo de Arganil

18 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
19 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Grande
Auditório da
EACMC

Presencial

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

março 2022

Ensemble de
Saxofones
•Vide atividades do Conselho Artístico
Participação nos
Concerto das Classes
de Conjunto.

01/04/2022

Regime
Presencial

X
Sem encargos

X

01/06/2022

X

15/06/2022

X

TROMBONE
•Motivar e enriquecer a componente artístico dos
alunos de trombone da EACMC através da
Recital de Trombone - audição do solista.
•Incutir nos alunos a participação em audições
Diogo Mendes
(ex-aluno EACMC) como uma forma de aprendizagem.
•Promover o convívio entre os alunos da classe de
trombone.

Audições de Classe

•Apresentar publicamente o repertório trabalhado
na aula

Comunidade escolar, pais e
público externo

Comunidade escolar, pais e
público externo

Prof. Álvaro Pinto e
Prof. Ricardo
Gonçalves

Prof. Álvaro Pinto e
Prof. Ricardo
Gonçalves

Pequeno
Auditório da
EACMC

Grande
Auditório da
EACMC

6 de Outubro de
2021 às 18.30H

Sem encargos.

X

29/11/2021, 17.30H

X

30/11/ 2021, 17.30H

X

14 /03/2022, 17.30H
16/03/2022, 17.30H

X
Sem encargos.

X

11/05/2022, 17.30H

X

13/06/2022, 17.30H

X

Concurso
Internacional de
Instrumentos de Sopro
“Terras de La-Salette”

•Apresentar no exterior do trabalho desenvolvido.
•Promover a participação em concursos como
uma forma de aprendizagem.
•Promover o convívio com instrumentistas de
outras escolas.
•Analisar os respetivos desempenhos.

Alunos da classe de Trombone
da EACMC

Alunos e professores
da classe de
Trombone da
EACMC

Olivera de
Azeméis

A definir.

Sem encargos.

X

3º Encontro de
Trombone com o
Professor Nuno
Scarpa (Professor da
Escola Profissional de
Artes de Mirandela ESPROARTE)

•Motivar e enriquecer a nível artístico os alunos de
trombone da EACMC através da formação com o
professor convidado.
• Aprimorar os conhecimentos dos professores de
trombone da EACMC na abordagem a novas
práticas pedagógicas. •Avaliar o nível dos alunos
da EACMC (pelo professor convidado).

Alunos da classe de Trombone
da EACMC

Prof. Álvaro Pinto e
Prof. Ricardo
Gonçalves

Grande
Auditório da
EACMC

A definir.

Sem encargos.

X

Prof. Álvaro Pinto e
Prof. Ricardo
Gonçalves

Grande
Auditório da
EACMC

A definir.

Sem encargos

X

Recital - Alunos
finalistas do Curso
Básico e Secundário

•Apresentar o trabalho realizado.
•Promover a apresentação em público dos alunos
confrontando-os com a situação de performance.
•Analisar os respectivos desempenhos.

Alunos finalistas dos respetivos
Cursos. Alunos da classe de
Trombone da EACMC restante
Comunidade Escolar do
Conservatório de Música de
Coimbra

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

22 de novembro
de 2021

Sem encargos

Regime
Presencial

TROMPA
Audição da Classe
de Trompa

•Apresentar o trabalho desenvolvido. •Promover a
apresentação em público dos alunos
confrontando-os com a situação de performance.
•Analisar os respetivos desempenhos.

Comunidade Escolar do
Conservatório de Música de
Coimbra e público em geral

Intercâmbio de
professores entre a
escola sede e polos
da EACMC

• Contribuir para o desenvolvimento
técnico-artístico dos alunos, promovendo um
ambiente de partilha de experiências individuais e
coletivas.

Alunos de trompa da EACMC

Masterclasse com
Nuno Nogueira e
Marco Maia

•Contribuir para o desenvolvimento
técnico-artístico dos alunos, promovendo um
ambiente de partilha de experiências individuais e
coletivas.

Alunos de trompa da EACMC e
alunos externos de trompa.

Professores da
Classe de Trompa

Grande
Auditório
EACMC

Professores da
Classe de Trompa
de Coimbra/Sertã/
Arganil

Na escola
sede, Arganil e
Sertã

Professores da
Classe de Trompa
de Coimbra/Sertã/
Arganil

Na escola
sede, Arganil e
Sertã

17 de janeiro de
2022

Sem encargos

21 de março de
2022

Sem encargos

9 de Maio de 2022

Sem encargos

a definir
(1ºperiodo)

Sem encargos

a definir
(2ºperiodo)

X
X
X
X
X

X
Sem encargos

a definir
(3ºperiodo)

Sem encargos

X

23/11/2021, 18h

Sem encargos

X

16 de fevereiro 18h

Sem encargos

17 de maio - 18h

Sem encargos

25 de novembro
de 2021

Sem encargos

2 de dezembro de
2021

Sem encargos

24 de março de
2022

Sem encargos

31 de março de
2022

Sem encargos

26 de maio de
2022

Sem encargos

2 de junho de 2022

Sem encargos

TROMPETE
Audição de Classe
de Trompete

•Apresentar publicamente o repertório trabalhado
na aula

Comunidade escolar, pais e
público externo.

TUBA

Audição de Classe
(todos os alunos da
classe)

•Promover a interação do aluno com o público.

Audição de Classe
•Promover a interação do aluno com o público.
(apenas para os
alunos de iniciação)
Tuba Christmas

•Promover o evento Tuba Christmas

Todo público no geral

Todo público no geral
Professores e alunos da classe

Prof. Daniel
Tapadinhas, Prof.
Jaime Barbosa e
alunos das
respectivas classes
Prof. Jaime Barbosa

Nuno Costa e Luís
Oliveira

Pequeno
Auditório
EACMC

Pequeno
Auditório
EACMC

Nuno Costa e Luís
Oliveira

Pequeno
Auditório
EACMC

16 de junho de
2022

Nuno Costa e Luís
Oliveira

Átrio principal
da EACMC

20 de dezembro
2021

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Sem encargos
Sem encargos

X

Não
Presencial
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Atividade

Masterclass tuba: 3ª
Jornada da Tuba e
do Eufónio da
EACMC (1ª parte)
Concerto Mauro
Martins

Objetivos

•Promover o contacto com metodologias e
estéticas diferentes

•Apresentar e divulgar o CD

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Professores e alunos da classe
do C.M.C. , Polos da Sertã e
Arganil

Local

Calendarização

Orçamento

Nuno Costa, Luís
Oliveira e Mauro
Simões

EACMC

28 de fevereiro e 1
de março

Encargos
suportados
pelos alunos
participantes.

Todo público no geral

Nuno Costa e Luís
Oliveira

Pequeno
Auditório
EACMC

1 de abril de 2022

Sem encargos

Regime
Presencial

X

X

Intercâmbio com os
Polos

• Promover a interação dos alunos com os outros
alunos da classe

Professores e alunos da classe

Nuno Costa, Luís
Oliveira e Mauro
Simões

EACMC

8 de abril de 2022

Masterclass tuba: 3ª
Jornada da Tuba e
do Eufónio da
EACMC (2ª parte)

•Promover o contacto com metodologias e
estéticas diferentes

Professores e alunos da classe
da EACM , Polos da Sertã e
Arganil

Nuno Costa, Luís
Oliveira e Mauro
Simões

EACMC

29 e 30 de abril de
2022

Encargos
suportados
pelos alunos
participantes.

X

Órgão de
Tubos da
Capela da
Santa Casa
da
Misericórdia
de Coimbra

11 de Junho,
sábado, às 16h30

A deslocação
dos alunos
ficará a cargo
dos familiares.

X

1º Período (a
definir)

Sem encargos

X

2º Período (a
definir)

Sem encargos

X

3º Período (a
definir)

Sem encargos

X

Sem encargos

X

CLASSES DE CONJUNTO DE SOPROS
ENSEMBLE DE FLAUTAS TRANSVERSAIS

Música no Museu

Ensemble de flautas
transversais

•Ver Atividades Multidisciplinares

•Apresentar o trabalho desenvolvido. •Promover a
apresentação em público dos alunos
confrontando-os com a situação de performance.
•Analisar os respetivos desempenhos.

Comunidade local,
Alunos, Comunidade escolar e
Familiares

Comunidade Escolar do
Conservatório de Música de
Coimbra e público em geral

Rosa Resende/
Meglena Kirova com
a colaboração de
outros colegas que
serão contactados

Meglena Kirova

a definir

ENSEMBLE DE TROMBONES
Audição de classes
de conjunto - 1º
Período
Concerto de Natal no
bar da EACMC
Audição de classes
de conjunto - 2º
Período
Audição de classes
de conjunto - 3º
Período (Semana
Cultural)

•Apresentar o trabalho desenvolvido. •Promover a
prática da música de conjunto.
•Promover a apresentação em público dos alunos
confrontando-os com a situação de performance.
•Analisar os respectivos desempenhos.

Alunos do Ensemble de
Trombones e restante
Comunidade Escolar da
EACMC.

EACMC

Grande
Auditório da
EACMC

9 a 15 de
Dezembro de 2021
às 18H

Sem encargos

X

Prof. Ricardo
Gonçalves

Bar dos alunos
da EACMC

A definir

Sem encargos

X

EACMC

Grande
Auditório da
EACMC

30 de Março a 5
de Abril de 2022 às
18H

Sem encargos

X

EACMC

Grande
Auditório da
EACMC

17 de Maio a 17 de
Maio de 2022 às
18H

Sem encargos

X

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Regime

Calendarização

Orçamento

dezembro de 2021

Sem encargos

X

fevereiro de 2022

Sem encargos

X

abril de 2022

Sem encargos

X

junho de 2022

Sem encargos

X

dezembro de 2021

Sem encargos

X

fevereiro de 2022

Sem encargos

X

abril de 2022

Sem encargos

X

junho de 2022

Sem encargos

X

1ºPeríodo (a
definir)

Sem encargos

X

2ºPeríodo (a
definir)

Sem encargos

X

3ºPeríodo (a
definir)

Sem encargos

X

Presencial

ORQUESTRA CLÁSSICA
Concerto Final do 1º
Período
Concerto de
Carnaval
•Apresentar publicamente o repertório trabalhado
Concerto Final do 2º na aula
Período
Concerto Final do 3º
Período

Comunidade escolar, pais e
público externo

Prof. José Pedro
Figueiredo

Grande
Auditório da
EACMC

ORQUESTRA DE SOPROS
Concerto Final do 1º
Período
Concerto de
Carnaval
•Apresentar publicamente o repertório trabalhado
Concerto Final do 2º na aula
Período
Concerto Final do 3º
Período

Comunidade escolar, pais e
público externo

Prof. José Pedro
Figueiredo

Grande
Auditório da
EACMC

ORQUESTRA DE SOPROS JUVENIL
Concerto da
Orquestra de Sopros
Juvenil

•Apresentar o trabalho desenvolvido. •Promover a
apresentação em público dos alunos
confrontando-os com a situação de performance.
•Analisar os respetivos desempenhos.

Comunidade Escolar do
Conservatório de Música de
Coimbra e público em geral

Professor de
Orquestra - Dário
Ribeiro

Grande
Auditório da
EACMC

QUINTETO DE METAIS
Concerto do
Quinteto de Metais B

Concerto do
Quinteto de Metais A

•Apresentar o trabalho desenvolvido. •Promover a
apresentação em público dos alunos
confrontando-os com a situação de performance.
•Analisar os respetivos desempenhos.

A•Apresentar o trabalho desenvolvido. •Promover
a apresentação em público dos alunos
confrontando-os com a situação de performance.
•Analisar os respetivos desempenhos.

Comunidade Escolar do
Conservatório de Música de
Coimbra e público em geral

Comunidade Escolar do
Conservatório de Música de
Coimbra e público em geral

Professor de
Quinteto de Metais Dário Ribeiro

Professor de
Quinteto de Metais Ivan Kucera

Grande
Auditório da
EACMC

Grande
Auditório da
EACMC

1º Período (a
definir)

X

2º Período (a
definir)

X

3º Período (a
definir)
1º Período (a
definir)

X
Sem encargos

X

2º Período (a
definir)

X

3º Período (a
definir)

X

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLA E CLASSES DE CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE TECLA
AUDIÇÕES DE DEPARTAMENTO

Audição de
Departamento

•Dinamizar a escola;
•Promover momentos performativos;
•Estimular o gosto pela audição
interpretação musical.

e

pela

Público em geral

Departamento
Teclas

Auditório
EACMC

sexta, 3/12/2021

X

quinta, 16/12/2021

X

quarta, 23/03/2022
terça, 29/03/2022

Sem encargos.

X
X

terça, 31/05/2022

X

segunda, 6/06/2022

X

ACORDEÃO
Audição de Classe
de Acordeão

Conclusão do Ciclo
de Intercâmbio
EACMC - CMP (a
definir e confirmar)
Apresentação de
elementos da Classe
de Acordeão no Polo
da Sertã
Concursos de
Acordeão

• Apresentar o trabalho realizado durante o
período

Professores Paulo
Neto, Artur
Professores, Alunos, Encarregados
Fernandes e alunos Pequeno
de Educação e Comunidade
de Instrumento e
Auditório
Escolar em Geral
Classe de Conjunto
Teclas

• Apresentar e conhecer o trabalho realizado em
ambas as escolas e respetivas classes

Professores, Alunos e
Encarregados de Educação

•Proporcionar oportunidade para incrementar,
motivar e interagir com a classe do Polo da Sertã

Professores, Alunos, Encarregados
Paulo Neto e
de Educação e Comunidade
Catarina Silva
Escolar em Geral

• Dinamizar e divulgar a Escola Artística do
Conservatório de Música de Coimbra

Público em Geral

Recital (João Nunes e
• Preparar para a PAA
Rafael Nunes)

Paulo Neto e Vítor
Monteiro

Público em Geral

Comunidade educativa

Classe de cravo

2º Período - data a
definir

Sem encargos

X

Transporte de
Autocarro
Coimbra Porto e Porto Coimbra20

X

Março de 2022 (6ª
Feira)

A definir
necessidade21

X

A confirmar

Sem encargos

X

A definir

A definir

Sem encargos

X

Pequeno
Auditório

Uma por
período/datas a
definir

Sem encargos

X

3º Período - data a
definir

Conservatóri
o de Música A definir
do Porto

Sertã

Paulo Neto e Classe
A confirmar
de Alunos
Paulo Neto, João
Nunes e Rafael
Nunes

24/11/2021 (17:00)

CRAVO
Audições de classe
de Cravo

• Apresentar o trabalho realizado
• Desenvolver hábitos de apresentação pública
• Preparar para os testes e outro tipo de eventos

20 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
21 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

Comunidade educativa

Professores Inês
Caldas, Carmina
Gonçalves , Júlio
Dias e respectivas
classes

Pequeno
Auditório

Uma por
período/datas a
definir

Sem encargos

X

• Partilhar conhecimentos;
• Conviver com colegas de outras escolas

Classe de cravo

Classe de cravo

Pequeno
Auditório

Data a definir

Sem encargos

X

• Divulgar e praticar a Música Antiga

Comunidade Educativa

Classe de cravo,
Flauta de Bisel. e
Viola da Gamba

Grande e
pequeno
Auditórios

3 a 6 de maio de
2022

Sem encargos

X

• Apresentar o trabalho realizado;
• Desenvolver hábitos de apresentação pública;
• Preparar para os testes e outro tipo de eventos;

-Alunos, familiares, amigos,
comunidade escolar

Rosa Resende

Pequeno
Auditório

-08.12.2021 (4ªf)
-16.03.2022 (4ªf)
-25.05.2022 (4ªf)

Audição no Órgão
de Tubos do Mosteiro •Apresentar o trabalho realizado e aperfeiçoado.
de Lorvão

Comunidade local,
Alunos, Comunidade escolar e
Familiares

Rosa Resende em
interação com o
colega Rodrigo
Carvalho

Audição no Órgão
de Tubos da Capela
•Apresentar o trabalho realizado e aperfeiçoado.
da Santa Casa da •Interagir com outros instrumentos;
Misericórdia de
Coimbra

Comunidade local,
Alunos, Comunidade escolar e
Familiares

Rosa Resende/
Meglena Kirova
com a
colaboração de
outros colegas que
serão contactados

Alunos de Piano, Professores,
Encarregados de Educação e
toda a Comunidade Escolar.

Professoras
Catarina Peixinho,
Rita Namorado,
Valentina Ene e
todos os colegas
do Departamento

Regime
Presencial

14-18 Fevereiro 2022 A definir22

X

Alunos de Iniciação ao Piano,
Professores de Piano,
Encarregados de Educação e
toda a Comunidade Escolar

Professora Rita
Namorado e
restantes
professores de
Piano com alunos
de Iniciação ao
Piano

Pequeno
Auditório

16 de dezembro, 17h Sem encargos

X

Audiçoes com as
classes de flauta d
bisel e Viola da
Gamba
Intercâmbio com a
classe de cravo de
Aveiro
Semana da Música
Antiga

• Apresentar o trabalho realizado;
• Desenvolver hábitos de apresentação pública;
• Preparar para os testes e outro tipo de eventos;

ÓRGÃO
Audições
da classe de Órgão

PIANO

Órgão de
Tubos do
Mosteiro de
Lorvão
Audição no
Órgão de
Tubos da
Capela da
Santa Casa
da
Misericórdia
de Coimbra

Não
Presencial

X

26 de Março,
sábado, às 16h30

A deslocação
dos alunos
ficará a cargo
dos familiares.

X

11 de Junho,
sábado, às 16h30

A deslocação
dos alunos
ficará a cargo
dos familiares.

X

Semana do Piano da
EACMC 2022

- encontro nacional de
aprendizes de pianista
- Concerto/ recitais
antigos alunos
- Concerto de
•Celebrar o piano e descobrir a sua versatilidade;
professores temático
- Concertos/Palestra
entre outras atividades a
serem decididas em
Sede de Departamento
do Departamento de
Instrumentos de Teclas

Audição dos
Pequenos Pianistas

22

•Apresentar o trabalho realizado ao longo do
período;
•Preparar para performance pública;

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

X
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Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

• Comemorar o aniversário do compositor Carl
Czerny;
• Estimular o interesse e motivação dos alunos;
Aniversário de Czerny • Promover momentos performativos;
- Audição temática • Proporcionar a partilha e troca de vivências
entre alunos de piano de várias classes;
(estudos)
• Promover a aproximação entre os alunos dos
polos e da escola sede;
• Promover um ambiente escolar aberto e franco.

· Alunos e professores de piano
da EACMC (escola sede e polos)

· Raquel
Resende/Alunos e
professores de
piano da EACMC
(escola sede e
polos)

· Pequeno
Auditório da
EACMC ou
online

• Comemorar o aniversário do compositor J. S.
Bach;
• Estimular o interesse e motivação dos alunos;
Aniversário de Bach - • Promover momentos performativos;
Audição temática • Proporcionar a partilha e troca de vivências
(peças do período entre alunos de piano e outros instrumentos das
várias classes do Departamento;
barroco)
• Promover a aproximação entre os alunos dos
polos e da escola sede;
• Promover um ambiente escolar aberto e franco.

· Alunos e professores do
Departamento Curricular de
Instrumentos de Tecla e Classes
de Conjunto de Tecla da EACMC
(escola sede e polos)

· Raquel
Resende/Alunos e
professores do Dep.
Teclas (escola sede
e polos)

· Pequeno
Auditório da
EACMC ou
online

Atividade

Objetivos

Audição dos alunos
da turma do 5ºB

Audição dos alunos
da turma do 7ºC

· Todos os alunos da turma
•Promover o contacto musical dos alunos da
mesma turma;
•Promover comportamentos performativos
corretos e saudáveis;
•Estimular a articulação entre as escolas, bem
como o interesse dos professores da EBSQF pelo
trabalho desenvolvido pelos alunos na disciplina
de instrumento

Audição dos alunos
da turma 6º C

· Todos os alunos da turma

Dep. Teclas Prof. Catarina
Peixinho/todos os
colegas da
disciplina de
Instrumento
·Dep. Teclas - Prof.
Rita
Namorado/todos
os colegas da
disciplina de
Instrumento

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

Não
Presencial

21/02/2022 Sem encargos

X

X

21/03/2022 Sem encargos

X

X

Grande
Auditório

sexta, 26/11/2021 Sem encargos

X

· Pequeno
Auditório

quinta, 2/12/2021 Sem encargos

X

· Todos os alunos da turma

· Dep. Teclas Prof. Raquel
Resende/todos os
colegas da
disciplina de
instrumento

· A definir

A definir

Sem encargos

X

Audição dos alunos
de Instrumento de
tecla

•Promover a apresentação do trabalho realizado
em contexto de aula;
•Possibilitar a performance em público de alunos
da disciplina de instrumento de tecla.

Todos os alunos que frequentam
a disciplina de Instrumento de
Tecla

Marta Tojal/todos
os colegas da
disciplina de
Instrumento

A definir
/presencial,
on line
Final do 2º Período
apenas se o
primeiro não
for possível

Sem encargos

X

Música Portuguesa
para Piano - João
Tiago Magalhães

•Promover o interesse pela música erudita de
compositores portugueses para piano

Alunos e professores da EACMC

Departamento de
Teclas

· A definir

· A definir

autossustentáv
el

X

· Alunos de piano a definir

· Raquel Resende /
A definir

· A definir

A definir

Sem encargos

X

Piano a 4 mãos ou
mais

• Estimular o interesse e a motivação dos alunos;
• Possibilitar o conhecimento de novo repertório e
a prática da música de conjunto;
• Facilitar experiências didáticas com o piano a 4
mãos;
• Promover um ambiente escolar aberto e franco.

x
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Dinamizadores
Participantes

Atividade

Objetivos

Destinatários

Local

Concerto António
Rosado

•Proporcionar a alunos, pais e professores a
oportunidade de assistir a um concerto de Piano
de um dos excelentes pianistas Portugueses
contemporâneos, e a um programa de referência
para qualquer aluno de piano, numa das salas de
concerto próximas a um preço simbólico.
•Possibilitar ainda uma conversa entre o pianista e
alunos no final do Concerto.

· Alunos, Pais e Professores de
Piano

· Jorge Ly/Grupo
de Teclas

· Quartel
das Artes Oliveira do
Bairro

Concerto dos Alunos
da Classe de Piano
do Conservatório de •Promover a performance em espaços diferentes
Coimbra no Museu no sentido de proporcionar novas experiências e
contactos com novos públicos.
Municipal Santos
Rocha da Figueira da
Foz

Todos os alunos da classe de
piano

Alexandra
Curado/todos os
colegas da
disciplina de
Instrumento

Auditório
Municipal
Santos
Rocha

•Desenvolver um espírito de classe/grupo, através
da partilha de vivências e de atividades
pedagógicas. (jogos musicais, improvisações,
Encontros de Classe apresentação de compositores);
•Desenvolver a autonomia;
da Prof. Inês Andrade •Desenvolver interajuda;
•Apresentar o trabalho realizado ao longo do
período;
•Preparar para performance pública;

Professora Inês
Andrade; Alunos de
Piano (desde
Alunos participantes e respectivas
iniciação ao 8º
famílias
grau) e alunos de
Instrumento de
Tecla.

Regime
Presencial
em sala da
EACMC a
definir ou
Regime Não
Presencial
via
Plataforma
Zoom.

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

5 de dezembro às
17h

despesas
suportadas
pelos
participantes

X

data a definir

Autocarro
Coimbra/Figuei
ra e
Figueira/Coimb
ra23

X

Sem encargos

X

Sem encargos

X

27/11/2021

19/02/2022

21/05/2022

CLASSE DE CONJUNTO
Audição de Classe

23

Professores Paulo
Neto, Artur
Professores, Alunos, Encarregados
Fernandes e Classe Pequeno
de Educação e Comunidade
de Alunos de
Auditório
Escolar em Geral
Instrumento e
Classe de Conjunto

•Apresentar o trabalho realizado durante o
período

.

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo

Não
Presencial

24/11/2021 (17:00)
2º Período - data a
definir
3º Período - data a
definir

X
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

POLO DE ARGANIL
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CANTO, LÍNGUAS E CLASSES DE CONJUNTO VOCAIS
CLASSE DE CONJUNTO CORO
•Captar a atenção de todos os alunos do ensino
básico para a existência de um polo da EACMC
Peddy Paper Musical
em Arganil;
• Cativar possíveis novos alunos;

Participação dos
alunos de Coro do
Pólo de Arganil num
concerto com a
Banda Filarmónica
de Arganil ou de
Góis;

•Estreitar os laços existentes entre as bandas da
região e o Conservatório;
•Fomentar a interação dos alunos do polo com
outras organizações culturais da região; •Angariar
novos alunos para o polo;
•Dar a conhecer o polo e a sua atividade a toda
a comunidade de Arganil;

Alunos do ensino Básico de
Arganil

Professora de coro e
colegas disponíveis
A definir
para ajudar

Alunos da classe do Coro e
Bandas músicos das bandas
filarmónicas.

Professora de coro e
A definir
outros

Segundo período;

Alguns materiais
de papelaria
para
elaboração das
provas do
peddy paper.

X

Segundo período;

Sem encargos

X

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLA
PIANO
Audição
Intercalar/Aula
Aberta (1º Período)

Audição
Intercalar/Aula
Aberta (2º Período)

Intercâmbio com
Conservatório de
Música David de
Sousa (Figueira da
Foz)

• Aumentar a capacidade crítica auditiva, quer pessoal
quer perante os colegas;
•Promover a interacção entre os alunos da classe de Piano
do Polo de Arganil;
•Compreender e analisar o trabalho efectuado até à data
tendo em vista a Prova de Piano no final do Período;
•Preparar os Alunos para situações de pressão como são a
Prova de Piano e a Audição de final de Período.
•Contribuir para o desenvolvimento técnico-artístico dos
alunos;
•Inserir e educar os Encarregados de Educação no
Processo de Aprendizagem;
•Incentivar o progresso na aprendizagem.
•Aumentar a capacidade crítica auditiva, quer pessoal
quer perante os colegas;
•Promover a interacção entre os alunos da classe de Piano
do Polo de Arganil e os alunos da classe de Piano do
Conservatório David de Sousa da Figueira da Foz;
•Estimular a troca de conhecimentos e experiências entre
alunos e professores de ambas as escolas;
•Contribuir para o desenvolvimento técnico-artístico dos
alunos através da observação de outros alunos dos
mesmos graus.
•Incentivar à auscultação de música erudita e aumentar o
conhecimento sobre o mesmo;
•Incentivar o progresso na aprendizagem.

Alunos da Classe de Piano da
EACMC (Polo de Arganil) e
respectivos pais.

28/10/2021 - 18:45
Professor Luís
Rodrigues

Polo de
Arganil

X
Sem encargos

17/2/2022 - 18:45h

Alunos da Classe de Piano da
EACMC (Polo de Arganil) e
Alunos da Classe de Piano do
Conservatório de Música David
de Sousa

Professor Luís
Rodrigues

·
Conservatório
de Música
David de
Sousa (Figueira
da Foz)

20/12/2021

X

Sem encargos

X

Não
Presencial
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Atividade

Palestra "Música
Erudita e Música
Ligeira"

Objetivos

•Elucidar sobre conceitos de Música Ligeira,
Música "Clássica" e Música Comercial;
•Procurar semelhanças e diferenças entre ambos
os géneros musicais;
•Criar uma maior relação de familiaridade com a
Música Erudita;
•Realizar uma breve análise harmónica e
melódica em ambos os géneros musicais;
•Contribuir para o desenvolvimento do
conhecimento musical dos alunos;
•Incentivar o progresso na aprendizagem.

Destinatários

Local

Calendarização

Orçamento

Presencial

Professor Luís
Rodrigues

Polo de
Arganil

30/11/2021 - 18:45h

Sem encargos

X

•Elucidar relativamente às melhores estratégias de
estudo;
•Incentivar as boas práticas de estudo;
•Inserir os Encarregados de Educação no Processo
de Aprendizagem, responsabilizando-os também
Alunos da Classe de Piano da
Palestra "Bases para
pelo sucesso ou insucesso dos alunos;
EACMC (Polo de Arganil) e
um estudo eficiente" •Contribuir para o desenvolvimento
respectivos pais.
técnico-artístico dos alunos.;
•Contribuir para a motivação do aluno para a
aprendizagem do instrumento e o progresso na
aprendizagem;

Professor Luís
Rodrigues

Polo de
Arganil

28/10/2021

Sem encargos

X

•Elucidar sobre o que é harmonia, qual a sua
importância e como estruturar e executar acordes;
•Desenvolver a identificação de acordes;
•Aprender a nomenclatura para identificação de
Workshop "Harmonia Cifras;
- Alunos da Classe de Piano da
• Compreender progressões harmónicas básicas;
EACMC (Polo de Arganil)
e Cifras"
•Contribuir para o desenvolvimento harmónico dos
alunos;
•Contribuir para a motivação do aluno para a
descoberta do piano nos vários géneros musicais.

Professor Luís
Rodrigues

Polo de
Arganil

24/2/2021

Sem encargos

X

Professor Luís
Rodrigues

Polo de
Arganil

28/4/2021

Sem encargos

X

Palestra "Breve
viagem pela História
da Música"

•Aumentar o conhecimento relativamente a
algumas das épocas da História da Música;
•Aumentar o conhecimento dos alunos sobre
compositores;
•Aumentar o conhecimento estilístico dos alunos
sobre as várias épocas;
•Contribuir para uma melhor informação
relativamente aos compositores e seus estilos de
forma a contextualizar peças presentes e futuras;
•Contribuir para a motivação do aluno para a
aprendizagem do instrumento e o progresso na
aprendizagem;

- Alunos da Classe de Piano da
EACMC (Polo de Arganil)

Dinamizadores
Participantes

Regime

Alunos da Classe de Piano da
EACMC (Polo de Arganil)

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

Não
Presencial

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS MUSICAIS
FORMAÇÃO MUSICAL
Workshop Ferramentas digitais
no ensino da música
Palestra "Técnicas de
Estudo para a
disciplina de
Formação Musical"
Apresentação
artística de uma
peça de Body
Percussion
Palestra "Harmonia
Funcional"

Dezembro 2021

X

•Dotar os alunos de ferramentas digitais para a
aprendizagem de formação musical

Alunos do Curso Básico

Prof. Pedro Ribeiro

Polo Arganil

•Elucidar os alunos relativamente às melhores
estratégias de estudo;
•Incentivar as boas práticas de estudo;

Alunos do Curso Básico

Prof. Pedro Ribeiro

Polo Arganil

Dezembro

Sem encargos

X

•Desenvolver e apresentar atividades musicais
com os alunos do polo

Alunos do Curso Básico

Prof. Pedro Ribeiro

Polo Arganil

Junho

Sem encargos

X

•Desenvolver a linguagem tonal dos alunos

Alunos do 4º ao 5º grau

Prof. Pedro Ribeiro

Polo Arganil

Março

Sem encargos

X

Março 2022

Sem encargos

X

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCUSSÃO E CLASSES DE CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCUSSÃO
CLARINETE
Masterclasse com o
professor Henrique
Pereira

•Possibilitar o acesso a novas abordagens ao
trabalho/estudo do instrumento;
•Fomentar a audição do trabalho entre colegas
da classe;
•Desenvolver à vontade na performance perante
o público.

Dia do clarinete:
trabalho de música
de câmara

•Potenciar ferramentas de trabalho em conjunto,
quer musicais, quer sociais;
•Fomentar o interesse pelo instrumento;
•Potenciar as relações entre os alunos da classe;
•Desenvolver à vontade na performance perante
o público.

•Desenvolver competências de pesquisa e
seleção de informação;
•Fomentar a criatividade na apresentação da
informação;
elaboração e
•Promover o pensamento criativo e o trabalho em
apresentação de
conjunto;
trabalhos criativos sobre •Facilitar o à vontade na apresentação perante o
temas relacionados
público;
com o instrumento
•Promover o conhecimento sobre o instrumento.

Alunos da classe de clarinete
(Pais e público em geral na
apresentação final)

Dinamizadores: Prof.
Alberto Bastos e Prof.
Paula Miranda/
Participantes: Alunos Polo de
da classe de
Arganil
clarinete e professor
convidado
(Henrique Pereira)

Interrupção letiva
de Natal

Deslocação24
professor
convidado

X

Alunos da classe de clarinete
(Pais e público em geral na
apresentação final)

Dinamizadores: Prof.
Alberto Bastos e Prof.
Paula Miranda/
Polo de
Participantes: Alunos Arganil
da classe de
clarinete

Interrupção letiva
de Carnaval

Sem encargos

X

Alunos da classe de clarinete

Dinamizadores: Prof.
Alberto Bastos e Prof.
Paula Miranda/
Polo de
Participantes: Alunos Arganil
da classe de
clarinete

3º período

Sem encargos

X

Projeto “O que
descobri sobre o
clarinete?” –

24

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

49
Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

FLAUTA TRANSVERSAL
Workshop " Como
organizar o estudo
em casa?
Metodologia e
estratégias".
Masterclasse
“Taffanel e os seus
exercícios, como
executar”

•Desenvolver capacidades de trabalho em vários
momentos do estudo, tendo em conta a situação
pandémica que atravessamos e a possibilidades
de novo confinamento.

Alunos de Flauta transversal do
Polo de Arganil

Professora Silvia
Polo de
Gouveia e alunos do
Arganil
Polo de Arganil

1º período

Sem encargos

X

•Desenvolver o gosto e criar o hábito de realizar
regularmente e corretamente os exercícios
técnicos trabalhados semanalmente na sala de
aula.

Alunos de Flauta transversal do
Polo de Arganil

Professora Silvia
Polo de
Gouveia e alunos do
Arganil
Polo de Arganil

1º período

Sem encargos

X

•Contribuir para o desenvolvimento
técnico-artístico dos alunos;
•Partilhar experiências individuais e coletivas;
•Promover e valorizar o trabalho realizado pelos
Masterclasse com
alunos;
professor convidado •Motivar o progresso na aprendizagem; Criar
hábitos de estudo;
• Sensibilizar e motivar os alunos para o
conhecimento de novo repertório.

· Alunos do Polo de Arganil e
alunos externos

Professora Sílvia
Gouveia; Professor
convidado e alunos
do Polo de Arganil

2º período

Autossustentáv
el

X

" Traz um Amigo
também"

Polo de
Arganil

•Desenvolver e apresentar atividades musicais
com os alunos do polo e com os alunos das
diversas filarmónicas parceiras do Polo (Coja, Góis
e Arganil) em formato de música de conjunto;
• Desenvolver o envolvimento com a comunidade
Alunos do Polo de Arganil e
das diversas entidades envolvidas no
alunos externos
desenvolvimento do Polo de Arganil;
•Promover a apresentação em público dos alunos
confrontando-os com a situação de performance;
•Promover a partilha de experiências;
•Promover divulgação do Polo de Arganil.

Polo de
Professora Silvia
Arganil, Coja e
Gouveia e alunos do
3º período
Góis.
Polo de Arganil
(Filarmónicas)

Sem encargos

X

•Consolidar conteúdos pedagógicos adquiridos
em sala de aula;
•Dar a possibilidade aos alunos de trabalharem
com outro professor;
•Dar a oportunidade aos alunos de tocarem uns
para os outros;

Alunos da Classe de Percussão
do Polo de Arganil

Dinamizador:
Leandro Teixeira;
Participantes: Davy
Tremlet e alunos da
Classe.

Auditório da
Cerâmica
Arganilense

27/11/2021 (a
confirmar)

Sem encargos

X

Alunos da Classe de Percussão
do Polo de Arganil

Dinamizador:
Leandro Teixeira;
Participantes: Rui
Lúcio e alunos da
Classe

Auditório da
Cerâmica
Arganilense

19/03/2022 (a
confirmar)

Sem encargos

X

PERCUSSÃO
Workshop de
Tímpanos e
Percussão Orquestral
com Davy Tremlet

•Consolidar conteúdos pedagógicos adquiridos
em sala de aula;
Workshop de Bateria •Dar a possibilidade aos alunos de trabalharem
com outro professor;
com Rui Lúcio
•Dar a oportunidade aos alunos de tocarem uns
para os outros;

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

•Proporcionar aos alunos a possibilidade de
trabalharem com um solista internacional;
•Dar a oportunidade aos alunos de tocarem uns
para os outros;
•Consolidar a aprendizagem de competências
performativas;
• Gerar interação social entre os alunos dos vários
polos;

Alunos da Classe de Percussão
do Polo de Arganil, Sertã,
Coimbra (sede) e alunos
externos.

Dinamizadores:
Leandro Teixeira,
Andrés Pérez e Luiz
Auditório da
Ferreira;
Cerâmica
Participantes:
Arganilense
Professor convidado,
alunos dos polos e
alunos externos.

Palestra seguida de
Concerto de
Saxofone e
eletrónica

•Desenvolver o conhecimento sobre repertório
para orquestra de saxofones.
• Conviver para fomentar o espírito de classe;
• Apresentar publicamente o trabalho
desenvolvido.

·

Público em geral

· Prof. Jorge
Oliveira

·

Arganil

janeiro 2022 Sem custos

X

Concerto com
músicas de Natal e
realizar gravações
destas

•Promover o espírito de classe;
•Fomentar o gosto pela prática do instrumento;
• Divulgar do saxofone.

·

Alunos de saxofone

Professora e alunos
da disciplina

·

Arganil

dezembro 2021 Sem custos

X

● Divulgar a Música nas ruas.

·

Público em geral

· Professora e
alunos da disciplina

·

Arganil

maio de 2022 Sem custos

X

• Partilhar experiências musicais entre alunos.
• Apresentar publicamente o trabalho
desenvolvido.

Professores e alunos da
disciplina

· Professores e
alunos da disciplina

·

Arganil

Maio/Junho

·

Sertã

• Partilhar experiências musicais entre alunos.
• Apresentar publicamente o trabalho
desenvolvido.

Professores e alunos da
disciplina

· Professores e
alunos da disciplina

Professores, alunos e ex alunos
da disciplina

• Criar hábitos de estudo e objetivos com limites
temporais.

·

• Conhecer os principais intérpretes no mundo do
trombone;
• Conhecimento dos diferentes estilos de
interpretação;
• Fomentar o gosto e a motivação do seu
instrumento;

· Alunos de trombone do Polo
de Arganil

Masterclasse de
Percussão com
formador externo

3º período

Custos
suportados
pelas inscrições
dos
participantes

X

SAXOFONE

Música nas ruas
·

Intercâmbio de
Classes

Sarau de Saxofones

·II encontro de alunos • Partilhar experiências musicais entre alunos.
• Apresentar publicamente o trabalho
e Ex alunos da
desenvolvido.
EACMC
Concurso de Classe
sobre os Estudos de
Guy Lacour

Alunos de saxofone

X

A designar

Custos de
transporte25

EACMC

Junho/Julho 2022

Sem custos

X

· Professores e
alunos da disciplina

EACMC

Junho/Julho 2022

Sem custos

X

Professor da
disciplina e Prof.
Jorge Oliveira como
júri

·

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

X

· Prof. Renato
Reis/Alunos de
trombone do Polo
de Arganil

· Polo de
Arganil

2º Período

Sem encargos

X

Arganil

X

TROMBONE
Workshop - "Principais
Trombonistas e
Diferentes Estilos de
Interpretação"

25

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Não
Presencial
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Atividade

Intercâmbio de
Audições com a
classe de trombone
da EACMC

Objetivos

Destinatários

• Fomentar a relação entre as classes do Polo e da
EACMC;
• Proporcionar a oportunidade de mostrar o
trabalho realizado;
· Alunos de trombone do Polo
• Possibilitar a oportunidade de se apresentarem
de Arganil e da EACMC
publicamente noutro contexto;
• Partilhar conhecimentos entre as duas classes
participantes.

Masterclasse
Professor Externo

• Aprofundar e reforçar os conhecimentos
adquiridos;
• Adquirir novos conhecimentos com um professor
experiente;
• Motivar e receber conselhos para a continuação
de um bom trabalho.

Palestra - "O
Trombone na
Orquestra"

• Adquirir novos conhecimentos
• Conhecer a evolução do trombone na
orquestra;
• Conhecer os principais excertos de trombone na
orquestra;
• Conhecer diferentes estilos de interpretação
orquestral;
• Fomentar o gosto e a motivação do seu
instrumento;

·

·

Dinamizadores
Participantes

· Professores de
trombone da
EACMC / Alunos de
trombone do Polo
de Arganil e da
EACMC

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

EACMC

2º Período

Sem encargos

X

· Professor
Convidado (a
Alunos de trombone do Polo
definir) Alunos de
de Arganil e Alunos Externos
trombone do Polo
de Arganil

· Polo de
Arganil

2º Período

Sem encargos

X

· Prof. Renato
Alunos de trombone do Polo Reis/Alunos de
de Arganil
trombone do Polo
de Arganil

· Polo de
Arganil

3º Período

Sem encargos

X

a definir (1º
Período)

Deslocação 26
dos professores
da escola sede
e do polo da
Sertã

TROMPA
Intercâmbio de
professores entre os
pólos e a escola
sede

• Contribuir para o desenvolvimento
técnico-artístico dos alunos, promovendo um
ambiente de partilha de experiências individuais e
coletivas.

Workshop de
manutenção da
trompa

• Aperfeiçoar os conhecimentos sobre como fazer
uma manutenção simples do instrumento

26 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Alunos de trompa da EACMC

Alunos de trompa do polo de
Arganil

Professores da
Classe de Trompa
Arganil, Sertã
de
e na Escola
Arganil/Sertã/Coimb Sede
ra

Dinamizadora: Prof.
Arganil, Sertã
Dorottya Vig
e na Escola
Participantes: alunos
Sede
da classe de trompa

a definir (2º
Período)

X
X

a definir (3º
Período)

Autossustentáv
el

X

a definir (3º
Período)

Sem encargos

X

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

TROMPETE
• Apreender a importância e indispensabilidade da prática

Workshops de Música
de Câmara

musical em conjunto;
• Cultivar as capacidades musicais através da música
praticada em conjunto;
• Entender a prestação individual como parte de um todo,
responsabilizando-se pelo cumprimento das suas funções,
respeitando e valorizando o desempenho de todos os
elementos do grupo;
• Expandir ao máximo a criatividade, a comunicação e a
expressão musical;
• Contactar com variados e diversificados estilos musicais;
• Obter um nível razoável em certos domínios técnicos,
nomeadamente: afinação, ritmo, estilo;
• Desenvolver a capacidade de leitura à primeira vista,
memória e acuidade auditiva.
• Contribuir para o desenvolvimento técnico-artístico dos
alunos;
• Partilhar experiências individuais e coletivas;
• Promover e valorizar o trabalho realizado pelos alunos;
• Motivar o progresso na aprendizagem.

Professor Adriano
Franco

Polo de
Arganil

A ocorrer ao longo
Sem encargos
do ano letivo.

X

• Compreender o funcionamento dos Instrumentos
de Metal;
• Conhecer e compreender a Série de
Alunos de Trompete, Trompa,
Harmónicos;
Trombone e Tuba da EACMC • Contribuir para o desenvolvimento
Polo de Arganil
técnico-artístico dos alunos;
• Motivar o progresso na aprendizagem.

Professor Adriano
Franco

Polo de
Arganil

17/11/2021 Sem encargos

X

Masterclass de
Trompete com
Professor Externo

• Contribuir para o desenvolvimento
técnico-artístico dos alunos;
• Partilhar experiências individuais e coletivas;
• Promover e valorizar o trabalho realizado pelos
alunos;
• Motivar o progresso na aprendizagem;
• Criar hábitos de estudo.
• Sensibilizar e motivar os alunos para o
conhecimento de novo repertório.

Alunos EACMC, Conservatórios,
Academias de Música, Escolas
Superiores de Música, Bandas
Filarmónicas e outros.

Professores da
Classe de Trompete
e Professor
Convidado (a
definir)

EACMC
(Sede)

Palestra "Play Alone
or Play Along"

• Apresentação de Recursos Digitais para auxílio
ao estudo individual;
• Fomentar a autonomia dos alunos;
• Contribuir para o desenvolvimento
técnico-artístico dos alunos;
• Motivar o progresso na aprendizagem;
• Criar hábitos de estudo.

Alunos da EACMC - Polo de
Arganil

Departamento de
Sopros e
Percussão/Professor
Adriano Franco

Polo da
Arganil

Palestra "A Série de
Harmónicos e o
Funcionamento dos
Instrumentos de
Metal"

Alunos de Trompete da EACMC
– Polo de Arganil

Interrupção letiva
de Carnaval (a
confirmar)

Autossustentáv
el.

16/3/2022 Sem encargos

X

X

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

• Contribuir para o desenvolvimento técnico-artístico dos

Workshop de
Trompete: "Do
Clássico ao Jazz"

alunos;
• Partilhar experiências individuais e coletivas;
• Motivar o progresso na aprendizagem;
• Sensibilizar e motivar os alunos para o conhecimento de
novo repertório;
• Conhecer a história do jazz e os seus subgéneros;
• Entender os fundamentos do jazz (padrões rítmicos de
swing; Escalas de blues, pentatónicas, maiores, menores,
modos mixolídio e dórico; Estrutura harmónica de blues;
• Desenvolver o sentido de improvisação;
• Cultivar as capacidades musicais através da música
praticada em conjunto.

Alunos de Trompete da EACMC
- Polo de Arganil

Concerto “Ensemble
de Trompetes &
• Estabelecer parcerias e aproximar a EACMC da
Comunidade escolar e público
comunidade onde este polo está inserido;
Secção Rítmica”
em geral.
• Proporcionar momentos culturais à comunidade.
(Professores da
EACMC)

Professores da
Classe de
Trompete/Professore Polo de
s Daniel Tapadinhas Arganil
e Ricardo Formoso
(Formadores)

19/03/2022 (a
confirmar)

Sem encargos

X

Professores da
Classe de Trompete
e Departamento de
Jazz

Cerâmica
19/03/2022 (a
Arganilense (a
confirmar)
confirmar)

Sem encargos

X

Sede EACMC

TUBA
Encontro de
tuba-"tuba christmas"
Masterclass tuba (3ª
jornada de tuba da
EACMC) - 1ª parte

• Promover a união entre alunos da classe;
• Envolver a comunidade educativa

Alunos,professores de tuba e
público no geral

Professores de tuba
da EACMC

• Promover o contacto com metodologias e
estéticas diferentes

Professores,alunos da classe de
tuba da EACMC

Luís Oliveira,Mauro
Auditório da
Simões e Nuno costa EACMC

28 de fevereiro e 1
Sem encargos
de março de 2022

X

Intercâmbio polos da • Promover a interação dos alunos com outros
colegas e professores
EACMC

Professores,alunos da classe de
tuba da EACMC

Auditório da
EB23
Luís Oliveira e Mauro
Arganil/Casa
Simões
da cultura da
Sertã

Data a definir

X

Concerto Mauro
Martins
Masterclass tuba (3ª
jornada de tuba da
EACMC) - 2ª parte
Workshop com Nuno
Costa

• Apresentar e divulgar o instrumento

Alunos,professores e público no
geral

Professores de tuba
da EACMC

Auditório da
EACMC

• Promover o contacto com metodologias e
estéticas diferentes

Todos os alunos da EACMC

Professores de tuba
da EACMC

Auditório da
EACMC

29 e 30 de abril de
Sem encargos
2022

X

• Promover a interação dos alunos com outros
colegas e professores

Alunos do polo de Arganil

Luís Oliveira e Nuno
Costa

Auditório da
EB 2,3 Arganil

Data a definir

X

20/12/2021

1 de abril de 2022

Sem encargos

Sem encargos

Sem encargos

Sem encargos

X

X

Atividades de departamento- Polo de Arganil

Audições de
Instrumento

• Apresentar publicamente o trabalho
desenvolvido;
• Desenvolver autonomia e à vontade na
performance em público;
Comunidade escolar e público
• Promover o envolvimento da família e do público em geral.
em geral na atividade artística do polo;
• Potenciar as relações entre alunos e a partilha de
vivências.

Auditório da
Dinamizadores:
Escola EB 2,3
Professores do Polo
de
de Arganil/
Arganil/Salão
Participantes: Alunos Nobre do
do Polo de Arganil
Município de
Arganil

6 a 10/12/2021

X

21 a 25/03/2022
Sem encargos
23 a 27/05/2022

X

X

Não
Presencial
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Atividade

Audições Gerais:
Audição de Natal (1º
período)
Audição de
Primavera (2º
período)
Audição de Final do
Ano Letivo (3º
período)

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

15/12/2021;
• Apresentar publicamente o trabalho
desenvolvido ao longo de cada período;
• Desenvolver autonomia e hábitos de
performance em público;
• Promover relações entre alunos, professores,
encarregados de educação e público em geral.

Comunidade escolar e público
em geral.

Professor Adriano
Franco,Joana
Santos, Leandro
Teixeira e restantes
professores/ Alunos
do Polo de Arganil

Cerâmica
Arganilense

30/03/2022;

Regime
Presencial

X

Sem encargos.

01/06/2022.

X

X

Concerto de
Professores

• Fomentar o gosto pela música e pela frequência Comunidade escolar e público
de espetáculos enquanto público
em geral.

Professores do Polo
de Arganil/

Salão Nobre
do Município
de Arganil

2º período (a
definir)

Sem encargos

X

Recitais Finais de 5º
grau

• Apresentar publicamente o trabalho
desenvolvido ao longo de todo o curso;
• Desenvolver autonomia e à vontade na
performance em público;
Comunidade escolar e público
• Promover o envolvimento da família e do público
em geral.
em geral na atividade artística dos alunos;
• Potenciar as relações entre alunos e partilha de
vivências marcantes no percurso de frequência do
ensino artístico.

Dinamizadores:
Professores do Polo
Salão Nobre
de Arganil/
do Município
Participantes: Alunos de Arganil
do Polo de Arganil

30/05/2022 a
03/06/2022

Sem encargos

X

• Apresentar publicamente o trabalho
desenvolvido ao longo de cada período;
• Desenvolver autonomia e hábitos de
performance em público;
• Promover relações entre alunos, professores,
encarregados de educação e público em geral.

Comunidade escolar e público
em geral.

Professor Adriano
Cerâmica
23/03/2022 (a
Franco/ Alunos da
Arganilense (a
confirmar)
Orquestra de Arganil confirmar).

Sem encargos.

X

• Contribuir para o desenvolvimento
técnico-artístico dos alunos;
• Partilhar experiências individuais e coletivas;
• Motivar o progresso na aprendizagem;
• Entender os fundamentos do jazz (padrões
Workshop: "Iniciação
rítmicos de swing; Escalas de blues, pentatónicas,
à Improvisação Jazz" maiores, menores, modos mixolídio e dórico;
Estrutura harmónica de blues;
• Desenvolver o sentido de improvisação;
• Cultivar as capacidades musicais através da
música praticada em conjunto.

Alunos da Orquestra de Arganil

Professor Adriano
Franco

04/04/2022 Sem encargos

X

ORQUESTRA
Concerto de
Carnaval

Polo da
Arganil

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

POLO DA SERTÃ
1º PERÍODO

Audição de Natal

• Apresentar publicamente parte do trabalho
efetuado pelos alunos ao longo do primeiro
período;
• Envolver a família e a comunidade no percurso
escolar do aluno;
Toda a comunidade; Pais dos
• Proporcionar experiências de palco, essenciais à alunos; Alunos e Professores.
atividade musical no caso de um futuro percurso
profissional;
• Promover o convívio e a troca de experiências
entre alunos e professores do polo.

Alunos e professores
do Pólo Artístico da
Sertã

Casa da
Cultura Sertã

18 de dezembro

sem encargos

X

Audições de Classe

• Apresentar publicamente parte do trabalho
efetuado pelos alunos no âmbito de cada classe;
• Explorar, aprofundar e aperfeiçoar o
conhecimento sobre o reportório destinado ao
instrumento que cada aluno executa;
Toda a comunidade; Pais dos
• Envolver a família no percurso escolar do aluno;
alunos; Alunos e Professores.
• Proporcionar experiências de palco, essenciais à
atividade musical no caso de um futuro percurso
profissional;
• Promover o convívio e a troca de experiências
entre alunos.

Alunos e professores
do Pólo Artístico da
Sertã

Casa da
Cultura Sertã

De 29 de novembro a
sem encargos
10 de dezembro

X

Apresentação livro e
Masterclasse

• Conhecer e aprofundar abordagens de diversas
de estratégias de estudo;
• Contribuir para o desenvolvimento técnico e
artístico dos alunos;
Alunos e professores de Clarinete
• Fomentar a articulação entre o Polo Artístico da
Sertã e a EACMC;
Proporcionar aos alunos novas experiências e
novos ambientes de aprendizagem.

Professores de
Clarinete

Grande
Auditório
EACMC

15 de outubro

sem encargos

X

Master Classe com
Professor da EACMC

• Proporcionar aos alunos novas perspectivas
pedagógicas;
• Contribuir para o desenvolvimento técnico e
artístico dos alunos;
• Promover o progresso das aprendizagens e
fomentar hábitos de estudo;
• Fomentar a troca de experiências e opiniões.

Professores de
Clarinete

ETPS
(Escola
Tecnológi
21 de dezembro
ca e
Profissional
Sertã

Deslocação27
de Professor da
EACMC à ETPS)

X

ETPS

sem encargos

X

Alunos de Clarinete

Palestra "A Série de • Compreender o funcionamento dos instrumentos de
metal;
Harmónicos e o
Professor de
• Conhecer e compreender a série de harmónicos;
Alunos de instrumentos de metais
Trompete
Funcionamento dos • Contribuir para o desenvolvimento técnico e artístico dos
alunos;
Instrumentos de Metal
• Motivar para a progressão da aprendizagem.

27

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

27 de novembro

Não
Presencial

56
Atividade

Audição de Flauta
Transversal e
Trompete

Objetivos

• Apresentar publicamente o trabalho realizado
em contexto de sala de aula.

Destinatários

Comunidade educativa

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

Professores de Flauta
Transversal e de
Casa da
Trompete; Alunos de Cultura Flauta transversal e
Sertã
trompete.

24 de novembro

sem encargos

X

Visita de Estudo:
Espetáculo Alice no
País das Maravilhas
pela Companhia
Nacional de Bailado
(com Orquestra
Sinfónica Portuguesa)

• Proporcionar aos alunos vivências de
enriquecimento cultural;
Alunos de Flauta Transversal,
• Dar a conhecer os diversos enquadramentos
Trompete e Clarinete e restante
que a música tem na relação com as outras artes;
comunidade educativa;
• Fomentar um contacto de respeito e partilha
entre os alunos.

Departamento de
Sopros e Percussão/
Neuza Bettencourt,
André Rocha, Rui
Teatro
Vilela/ alunos de
Camões clarinete, flauta
Lisboa
transversal, trompete,
alunos do Polo da
Sertã

Dezembro (data a
definir)

sem encargos

X

Intercâmbio de
professores entre os
pólos e a escola sede

• Contribuir para o desenvolvimento
técnico-artístico dos alunos, promovendo um
Alunos de trompa da EACMC
ambiente de partilha de experiências individuais e
coletivas.

Professores e alunos
de Trompa

Polo da
Sertã

A definir (1º Período)

Deslocação28
de Professor da
EACMC à ETPS

X

• Cativar os alunos com música de conjunto;
Preparar a audição de Saxofone;
• Promover a aproximação entre alunos.

Professor de
Saxofone

Polo da
Sertã; ETPS
30 de novembro
ou Casa
da Cultura

sem encargos

X

Professora de Coro

A definir

4 de dezembro

sem encargos

X

Alunos e professores
do Polo Artístico da
Sertã

Casa da
Cultura Sertã

2 de abril

sem encargos

X

Ensemble de
Saxofones

Alunos de saxofone do Polo da
Sertã

Participação das
classes de Coro do
• Aproximar o polo à comunidade em geral;
pólo no concerto de
Alunos de coro do Polo e
Estreitar relações com as associações culturais da
Filarmónica União Sertaginense
aniversário da
Vila.
Filarmónica União
Sertaginense

2º PERÍODO

Audição de Páscoa

28

• Apresentar publicamente parte do trabalho
efetuado pelos alunos ao longo do segundo
período;
• Envolver a família e a comunidade no percurso
escolar do aluno;
Toda a comunidade; Pais dos
• Proporcionar experiências de palco, essenciais à alunos; Alunos e Professores.
atividade musical no caso de um futuro percurso
profissional;
• Promover o convívio e a troca de experiências
entre alunos e professores do polo.

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Não
Presencial

57
Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Casa da
Cultura Sertã

De 21 a 25 de março

sem encargos

X

A definir no mês de
março

Deslocações
dos
convidados29

X

X

X

Audições de Classe

• Apresentar publicamente parte do trabalho
efetuado pelos alunos no âmbito
de cada classe;
• Explorar, aprofundar e aperfeiçoar o
conhecimento sobre o repertório destinado ao
instrumento que cada aluno executa;
Toda a comunidade; Pais dos
• Envolver a família no percurso escolar do aluno; alunos; Alunos e Professores.
• Proporcionar experiências de palco, essenciais à
atividade musical no caso de um futuro percurso
profissional;
• Promover o convívio e a troca de experiências
entre alunos.

Alunos e professores
do Pólo Artístico da
Sertã

Ciclo de Concertos

• Apresentar publicamente parte do trabalho
efetuado pelos alunos no âmbito da disciplina de
Acordeão;
• Explorar, aprofundar e aperfeiçoar o
conhecimento sobre o repertório destinado ao
Acordeão;
• Incentivar e motivar o aluno para a prática
instrumental através do contacto com outros
músicos e outros contextos de aprendizagem;
• Proporcionar experiências de palco, essenciais
à atividade musical no caso de um futuro
percurso profissional;
• Promover o convívio e a troca de experiências
entre alunos.

A definir
Alunos, professora de
diversos
Acordeão e alunos e
locais na
professores de outras
vila da
escolas
Sertã

• Proporcionar aos alunos novas perspectivas
pedagógicas;
• Contribuir para o desenvolvimento técnico e
Master Classe de Tuba artístico dos alunos;
• Promover o progresso das aprendizagens e
fomentar hábitos de estudo;
• Fomentar a troca de experiências e opiniões.

Masterclasse de
Percussão

• Proporcionar aos alunos novas perspectivas
pedagógicas;
• Contribuir para o desenvolvimento técnico e
artístico dos alunos;
• Promover o progresso das aprendizagens e
fomentar hábitos de estudo;
• Fomentar a troca de experiências e opiniões.

29 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
30 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Toda a comunidade; Pais dos
alunos; Alunos e Professores.

Regime

Alunos de Tuba

Professor de Tuba

ETPS

A definir na
interrupção letiva de
Carnaval

Despesas30
inerentes à
realização de
uma master
class (parte das
despesas
poderão ser
suportadas
pelos
Encarregados
de Educação)

Alunos de Percussão

Professor de
Percussão

ETPS

12 e 13 de abril

autossustentável

Presencial

Não
Presencial

58
Atividade

Objetivos

Masterclasse de
Trompete

• Contribuir para o desenvolvimento técnico e
artístico dos alunos;
• Partilhar experiências individuais e coletivas;
• Promover e valorizar o trabalho realizado pelos
alunos;
• Motivar o progresso das aprendizagens;
• Criar hábitos de estudos;
• Sensibilizar e motivar os alunos para o
conhecimento de novo repertório.

Workshop de
Trompete: "Do
Clássico ao Jazz"

• Contribuir para o desenvolvimento técnico e
artístico dos alunos;
• Partilhar experiências individuais e coletivas;
• Motivar o progresso das aprendizagens;
Sensibilizar e motivar os alunos para o
conhecimento de novo reportório;
• Conhecer a história do Jazz e dos seus
sub-gêneros;
• Entender os fundamentos do Jazz (padrões
rítmicos de swing, escalas de blues, pentatónicas,
maiores, menores, modos mixolídio e dórico,
• Estruturas harmónicas de blues);
• Desenvolver o sentido de improvisação;
• Cultivar as capacidades musicais através da
música praticada em conjunto.

Concerto de
Ensemble de
Trompetes & Secção
Rítmica (Professores
EACMC)

• Apresentar publicamente o trabalho realizado
em contexto de sala de aula.
• Partilhar experiências musicais entre alunos; Fomentar

Masterclasse de
Ensemble de Flautas

31

um contacto de entreajuda e respeito entre os alunos;
• Desenvolver as capacidades técnicas e musicais dos
alunos;
• Motivar os alunos para a prática instrumental na
interrupção letiva.

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Dinamizadores
Participantes

Local

Calendarização

Orçamento

Presencial

A definir na
interrupção letiva de
Carnaval

Despesas
cobertas na
totalidade
pelos alunos ou
outras formas
de
financiamento

X

X

Todos alunos de Trompete da
EACMC e outros alunos
provenientes de outras escolas

Professores de
Trompete da EACMC
EACMC
e professor
convidado (a definir)

Alunos de Trompete

Professores de
Trompete da EACMC
ETPS
(Daniel Tapadinhas e
Ricardo Formoso)

26 de março

Deslocação31
de Professor da
EACMC à ETPS

Professores da classe
Casa da
de Trompete e do
Cultura Departamento de
Sertã
Jazz

26 de março

sem encargos

X

Alunos de Trompete

Professor de
Trompete

12 de março

sem encargos

X

Comunidade educativa

Professores de Flauta
Casa da
Transversal e de
Cultura Trompete; Alunos de
Sertã
flauta transversal.

23/mar.

sem encargos

X

Professora e Alunos das Classes
de Flauta Transversal; Alunos
externos (filarmónicas ou outras
escolas de música).

Professora de Flauta
Transversal; Alunos
internos, externos e
ex-alunos de flauta
transversal do Polo da
Sertã.

6 e 7 de abril

sem encargos

X

• Estabelecer parcerias e aproximar a EACMC e a
comunidade onde o Polo Artístico da Sertã está
Comunidade escolar e público
inserido;
em geral
• Proporcionar momentos culturais à
comunidade.

• Apresentar Recursos Digitais para auxílio ao
estudo individual;
• Fomentar a autonomia dos alunos;
Palestra "Play Alone or
• Contribuir para o desenvolvimento
Play Along"
técnico-artístico dos alunos; Motivar o progresso
na aprendizagem;
• Criar hábitos de estudo.

Audição de Flauta
Transversal e
Trompete

Destinatários

Regime

ETPS

ETPS

Não
Presencial

59
Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Intercâmbio entre
Alunos da classe de acordeão do
Professores e Alunos • Apresentar e conhecer o trabalho realizado em
Professora e alunos
Polo da Sertã, do conservatório
de Acordeão
dos conservatórios do ambas as escolas e respetivas classes
de Coimbra e do Porto
Porto e Coimbra

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

Porto

A definir

Transporte de
alunos até ao
Porto32

X

ETPS

A definir

sem encargos

X

Workshop "Principais
Trombonistas e
Diferentes Estilos de
Interpretação"

• Conhecer os principais intérpretes no mundo do
trombone; Conhecimento dos diferentes estilos de Alunos de trombone do Polo da
interpretação; Fomentar o gosto e a motivação
Sertã
do seu instrumento.

Professor de
Trombone

Intercâmbio de
professores dos polos
e a escola sede

•
Contribuir
para
o
desenvolvimento
técnico-artístico dos alunos, promovendo um
Alunos de trompa da EACMC
ambiente de partilha de experiências individuais e
coletivas.

Professores e alunos
Casa da
de Trompa da Sertã, Cultura Arganil e de Coimbra Sertã

A definir

Professores e alunos
de Trompa

Polo da
Sertã

A definir (2º/3º
Período)

sem encargos

X

Pequeno
Auditório
da
EACMC

1 de abril

sem encargos

X

X

X

Workshop de Limpeza
•
Adquirir
conhecimentos
do Instrumento:
manutenção do instrumento.
Trompa
Masterclasse com
Rodrigo Lima Saxofone

Peddy Paper musical

acerca

da Alunos de Trompa do Polo da
Sertã

• Trabalhar repertório e técnica de Saxofone

Alunos de Saxofone e Público em Professor de
Geral
Saxofone

Deslocação
dos professores
da escola sede

X

33

• Cativar novos alunos;
• Estreitar relações com a comunidade
Alunos e professores do Pólo
educativa;
Artístico da Sertã
•
Promover
uma
atividade
lúdica
e
simultaneamente pedagógica.

Professora de Coro

A definir

2º Período (A definir)

Alguns
materiais para
a construção
das provas;

• Apresentar publicamente parte do trabalho
efetuado pelos alunos ao longo do ano letivo;
• Envolver a família e a comunidade no percurso
escolar do aluno;
Toda a comunidade; Pais dos
• Proporcionar experiências de palco, essenciais à
alunos; Alunos e Professores.
atividade musical no caso de um futuro percurso
profissional;
• Promover o convívio e a troca de experiências
entre alunos e professores do polo.

Alunos e professores
do Pólo Artístico da
Sertã

Casa da
Cultura Sertã

04 de junho

sem encargos

3º PERÍODO

Audição de Final de
Ano Letivo

32
33

Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.
Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Não
Presencial
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Atividade

Audições de Classe

Objetivos

Destinatários

• Apresentar publicamente parte do trabalho
efetuado pelos alunos no âmbito de cada classe;
• Explorar, aprofundar e aperfeiçoar o
conhecimento sobre o repertório destinado ao
instrumento que cada aluno executa;
Toda a comunidade; Pais dos
• Envolver a família no percurso escolar do aluno;
alunos; Alunos e Professores.
• Proporcionar experiências de palco, essenciais à
atividade musical no caso de um futuro percurso
profissional;
• Promover o convívio e a troca de experiências
entre alunos.

• Motivar os alunos para o desenvolvimento das
aprendizagens e para a importância do sucesso
Visita de estudo
no seu percurso escolar;
musical (Concerto de • Proporcionar aos alunos novas experiências e Aluno da classe de acordeão
novos ambientes de aprendizagem;
Acordeão)
• Expôr os alunos a um ambiente musical e
cultural mais rico e diversificado.

Workshop "Ritmos
com Lixo"

• Proporcionar à comunidade um contacto mais
próximo com a música e com a prática musical;
•
Sensibilizar
para
a
importância
da
aprendizagem musical e consciencializar dos seus
efeitos no desenvolvimento cultural mais saudável
Toda a Comunidade
do
indivíduo
e,
consequentemente,
da
comunidade;
• Cativar novos alunos para a aprendizagem
musical e para a frequência do Pólo Artístico da
Sertã.

• Proporcionar aos alunos novas perspectivas
pedagógicas;
• Contribuir para o desenvolvimento técnico e
artístico dos alunos;
Intercâmbio entre
Alunos da classe de tubas dos
• Promover o progresso das aprendizagens e
Polos de Arganil e Sertã
Pólos (Arganil e Sertã) fomentar hábitos de estudo;
• Fomentar a troca de experiências e opiniões
entre professores e alunos dos Polos de Arganil e
Sertã.

Audição de Flauta
Transversal e
Trompete
Dias da Flauta
Palestras, Workshops e
Concertos

Dinamizadores
Participantes

Local

Presencial

Casa da
Cultura Sertã

De 01 a 09 de junho

sem encargos

Professora de
Acordeão

Lisboa ou
Porto

A definir no mês de
maio ou junho

Despesas
inerentes à
deslocação
dos alunos34

X

Professor de
Percussão

Casa da
Cultura Sertã

07 e 08 de maio

Despesas
cobertas na
totalidade
pelos alunos

X

Professores de Tuba

ETPS

A definir no mês de
maio ou junho

sem encargos

X

8 de junho

sem encargos

X

15 a 18 de Junho

sem encargos

X

Professores de Flauta
Casa da
Transversal e de
Cultura Trompete; Alunos de
Sertã
flauta transversal.

• Desenvolver o gosto pelo instrumento;
• Partilhar conhecimentos;
• Desenvolver o respeito e a entreajuda;
• Aperfeiçoar a prática performativa.

Professora e alunos
de Flauta Transversal

34 Orçamento sujeito a aprovação do Conselho Administrativo.

Orçamento

Alunos e professores
do Pólo Artístico da
Sertã

• Apresentar publicamente o trabalho realizado
Comunidade educativa
em contexto de sala de aula.

Comunidade educativa

Calendarização

Regime

ETPS e
Casa da
Cultura Sertã

X

Não
Presencial
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Atividade

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores
Participantes

Local

Regime

Calendarização

Orçamento

maio (data a definir)

sem encargos

X

Presencial

Visita de Estudo:
Pavilhão do
Conhecimento e
Museu da Música
(Lisboa)

• Desenvolver o conhecimento sobre a área da
física do som através de experiências práticas;
• Desenvolver a cultura musical dos alunos; Alunos do Polo Artístico da Sertã
Fomentar a partilha de experiências e interação
entre alunos.

Professora de
Formação Musical
(necessidade de
colaboração de
colegas de
instrumento e CC)

Intercâmbio de
Audições com a
classe de trombone
da EACMC

• Fomentar a relação entre as classes do Polo e
da EACMC;
• Proporcionar a oportunidade de mostrar o
trabalho realizado;
Alunos de trombone do Polo da
• Possibilitar a oportunidade de se apresentarem Sertã e da EACMC
publicamente noutro contexto;
• Partilha de conhecimentos entre as duas classes
participantes.

Professores de
Trombone da
EACMC
EACMC e do Polo da
Sertã

3º Período

sem encargos

X

Masterclasse com
Nuno Nogueira e
Marco Maia

•
Contribuir
para
o
desenvolvimento
técnico-artístico dos alunos, promovendo um Alunos de trompa da EACMC e
ambiente de partilha de experiências individuais e alunos externos de trompa.
coletivas.

Professores de
Trompa da
Sertã/Arganil/
Coimbra

EACMC

A definir

sem encargos

X

• Desenvolver a capacidade de cooperação e Alunos de Trompa do Polo da
de trabalho em grupo dentro da classe.
Sertã

Professores e alunos
de Trompa

Polo da
Sertã

A definir (3ºPeríodo)

sem encargos

X

Professores e alunos
de Trompa

Polo da
Sertã

A definir
(2º/3ºPeríodo)

sem encargos

X

Professor de
Saxofone

ETPS e
Casa da
Cultura

Maio / Junho 2022 (a
definir)

sem encargos

X

Departamento de
Sopros e Percussão

Grande
Auditório
do
EACMC

2022/07/01 (a definir)

sem encargos

X

Trompa em Conjunto

Workshop de Limpeza
•
Adquirir
conhecimentos
do Instrumento:
manutenção do instrumento.
Trompa
Intercâmbio de
Saxofone
Sarau de Saxofone

acerca

• Partilhar experiências musicais entre alunos.

da Alunos de Trompa do Polo da
Sertã
Alunos de Saxofone do Polo e da
Sede

• Apresentar os alunos da EACMC / Polo da Sertã
Alunos de Saxofone dos Polos e
/ Polo de Arganil.
da Sede
• Apresentar o trabalho realizado

Lisboa

Não
Presencial

62
Atividade

Objetivos

Dinamizadores
Participantes

Destinatários

Orçamento

Regime

Local

Calendarização

Professores – Ana
Martinez, Inês
• Todos os alunos da POGC
Moreira, Lydia Pinho
(Projeto Orquestra Geração
e Miguel Calhaz.
Coimbra) respetivos pais e
Docentes da EB 2,3
encarregados de educação;
Poeta Manuel da
• Docentes e discentes da EB 2, 3 Silva Gaio;
Poeta Manuel de Silva Gaio;
Gonçalo Santos –
• Professores do POGC;
Técnico de som e
• Comunidade escolar.
gravação da
EACMC;
Alunos do POGC.

EB 2, 3
Manuel de
Silva Gaio;
EB 1 de
Almedina;
Grande
Auditório da
EACMC;
Plataforma
online Zoom
ou Google
Meet.

A definir.

Sem encargos

X

X

• Promover a apresentação pública de todos os
alunos da POGC, como ferramenta fundamental
na aprendizagem de uma arte performativa;
• Dar a conhecer aos encarregados de educação
o trabalho desenvolvido pelos seus educandos;
• Promover o convívio entre todos os alunos da
POGC;
• Angariar fundos para compra de material, como
por exemplo: cordas, resinas e arcos, entre outros;

• Todos os alunos envolvidos no
POGC, respetivos pais e
encarregados de educação e
professores de turma;
• Centros Culturais locais e/ou da
região;
• Comunidade escolar.

Professores Ana
Martinez, Inês
Moreira, Lydia Pinho
e Miguel Calhaz;
Alunos do POGC.

Centros
Culturais
locais e/ou
da região a
definir.

A definir.

Sem encargos

X

X

• Promover a apresentação pública de todos os
alunos da POGC, como ferramenta fundamental
na aprendizagem de uma arte performativa;
• Dar a conhecer aos encarregados de educação
o trabalho desenvolvido pelos seus educandos;
• Promover o convívio entre todos os alunos da
OG;

• Todos os alunos envolvidos no
POGC, respetivos pais e
encarregados de educação e
professores de turma;
• Comunidade escolar.

Professores Ana
Martinez, Inês
Ginásia da
Moreira, Lydia Pinho EB1 de
e Miguel Calhaz;
Almedina
Alunos do POGC.

A definir.

Sem encargos

X

X

A definir.

Sem encargos

X

X

Presencial

Não
Presencial

ORQUESTRA GERAÇÃO
CONTRABAIXO, VIOLETA, VIOLINO E VIOLONCELO
1º PERÍODO
• Fortalecer a parceria com o Agrupamento de
Escolas Coimbra Centro – EB 2, 3 Poeta Manuel de
Silva Gaio;
Projeto “Todos juntos • Trabalhar a leitura e a literacia musical, num
contexto de mudanças com recurso a
podemos ler”
equipamentos, tecnologias e ambientes de
Concerto e
aprendizagem diversificados;
Apresentação do
• Promover ambientes formativos e de
Áudio Livro “Irmã
acolhimento promotores do trabalho em equipa,
ouves o azul profundo da cidadania pró activa assente no paradigma
do mar” com Música biopsicossocial;
do professor Miguel • Criar e interpretar música, respondendo a uma
intencionalidade comunicativa, em diferentes
Calhaz
gêneros e formatos;
• Congregar competências de alunos, docentes e
técnicos na criação do áudio livro.

Concertos
(Presenciais ou em
Streaming)

Festa de Natal do 1º
Ciclo da EB1 de
Almedina

Classes de Conjunto
em Concerto' 21
Natal

VIDE ATIVIDADES DO CONSELHO ARTÍSTICO

2º PERÍODO
Concertos "Histórias
com Música - A
Lagarta Comilona"

• Promover a apresentação pública de todos os
alunos do POGC, como ferramenta fundamental
na aprendizagem de uma arte performativa;
• Dar a conhecer aos encarregados de educação

• Todos os alunos envolvidos no
POGC, respetivos pais e
encarregados de educação e
professores de turma;

Professores Ana
Centros
Martinez, Inês
Culturais
Moreira, Lydia Pinho locais e/ou

63
Atividade

(Presenciais ou em
Streaming)

Objetivos

Dinamizadores
Participantes

Destinatários

o trabalho desenvolvido pelos seus educandos;
• Centros Culturais/Museus locais
• Promover o convívio entre todos os alunos da
e/ou da região;
POGC;
• Comunidade escolar.
• Angariar fundos para compra de material, como
por exemplo: cordas, resinas e arcos, entre outros;

Classes de Conjunto
em Concerto' 22
Páscoa

e Miguel Calhaz;
Alunos do POGC.

Local

Calendarização

Orçamento

Regime
Presencial

Não
Presencial

da região a
definir.

VIDE ATIVIDADES DO CONSELHO ARTÍSTICO

3º PERÍODO
Demonstração de
instrumentos para
angariação de novos
alunos

• Promover o POGC;
• Divulgar junto das Escolas do 1º, 2º e 3º Ciclos o
POGC;
• Dar a conhecer a professores, alunos e E.E. o
trabalho desenvolvido no POGC;
• Angariar novos alunos para o ano letivo 2022/23.

• Alunos envolvidos no POGC,
respetivos pais e encarregados
de educação e professores
titulares de turma;
• Comunidade escolar;
• Comunidade em geral.

Professores Ana
Martinez, Inês
Moreira, Lydia Pinho
e Miguel Calhaz;
Alunos do POGC.

Salas de
aula;
Espaços ao
ar livre (a
definir).

A definir.

Sem encargos

X

X

Concertos
(Presenciais ou em
Streaming)

• Promover a apresentação pública de todos os
alunos do POGC, como ferramenta fundamental
na aprendizagem de uma arte performativa;
• Dar a conhecer aos encarregados de educação
o trabalho desenvolvido pelos seus educandos;
• Promover o convívio entre todos os alunos da
OG;
• Angariar fundos para compra de material, como
por exemplo: cordas, resinas e arcos, entre outros;

• Todos os alunos envolvidos no
POGC, respetivos pais e
encarregados de educação e
professores de turma;
• Centros Culturais locais e/ou da
região;
• Comunidade escolar.

Professores Ana
Martinez, Inês
Moreira, Lydia Pinho
e Miguel Calhaz;
Alunos do POGC.

Centros
Culturais
locais e/ou
da região a
definir.

A definir.

Sem encargos

X

X

A definir.

Sem encargos

X

X

Classes de Conjunto
em Concerto'22
Semana Cultural

Encontro
Regional/Nacional
Mini-estágio com as
Comunidades
Geração e núcleos
de Lisboa

VIDE ATIVIDADES DO CONSELHO ARTÍSTICO
• Promover a apresentação pública de todos os
alunos do POGC, como ferramenta fundamental
na aprendizagem de uma arte performativa;
• Dar a conhecer aos encarregados de educação
o trabalho desenvolvido pelos seus educandos;
• Promover o convívio entre todos os alunos da
POGC;
• Criar um momento de contacto regular entre
professores e encarregados de educação e
diálogo sobre os processos de
ensino-aprendizagem dos alunos;
• Contactar com alunos de outras escolas e
partilhar saberes e experiências.

• Todos os alunos envolvidos no
POGC, respetivos pais e
encarregados de educação e
professores de turma;
• Comunidade escolar.

Professores Ana
Martinez, Inês
Grande
Moreira, Lydia Pinho Auditório da
e Miguel Calhaz;
EACMC
Alunos do POGC.
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CONCLUSÃO
Este Plano Anual de Atividades é totalmente flexível, podendo sofrer alterações ao longo do ano letivo, mediante
aprovação em Conselho Pedagógico e Conselho Geral. Todas as atividades não constantes deste documento serão
consideradas, ponderadas e contabilizadas no Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividade.
Considerando a situação pandémica e o grau de incerteza que esta acarreta, os Departamentos/Cursos/Projetos irão
ponderar sobre a adaptabilidade das atividades para um Regime Não Presencial, potenciando a vitalidade e a
dinâmica dos mesmos. Esta adaptabilidade espelha a criatividade e vontade de abrir a EACMC à comunidade.
No decurso do ano letivo, as atividades serão divulgadas e noticiadas no site e na página oficial do Facebook da
EACMC. Sempre que possível e que se justifique serão enviadas para os órgãos de comunicação social notas de
imprensa, visando o reconhecimento da dinâmica de Escola por parte da comunidade.
Pela equipa organizadora do PAA,
Inês Andrade e Lydia Pinho

