Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
ód. Agr.: 152626

Informação aos Pais e Encarregados de Educação

Assunto: Ensino da Música - Regime Livre

O Agrupamento de Escolas de Ponte de Barca vem informar os encarregados de educação
dos alunos que frequentaram com aprovação o 4.º ano de escolaridade que, à semelhança dos anos
letivos anteriores, oferece, a iniciar no 5.º ano, mediante protocolo com a Câmara Municipal de
Ponte da Barca e com a Academia de Música de Vila Verde, uma turma de ensino da música, em
regime livre, nos cursos básicos de:
Canto, Clarinete, Fagote, Flauta Transversal, Saxofone, Trompete, Trombone, Trompa,
Oboé, Órgão, Piano, Percussão, Viola Dedilhada, Violino, Viola d`Arco, Violoncelo e
Contrabaixo.
As aulas decorrerão na Escola Básica Diogo Bernardes de Ponte da Barca e / ou na Casa
da Cultura de Ponte da Barca.
O ensino da música tem como principal objetivo promover o conhecimento teórico e prático
neste domínio e o desenvolvimento da reflexão crítica, da criatividade e de outras competências
cognitivas, bem como alargar as possibilidades de escolha dos alunos.
Com esta iniciativa, a escola possibilita a todos os seus alunos a oportunidade de detetar se
têm aptidões específicas na área artística – música – tendo em vista proporcionar formação inicial
destinada a executantes, criadores e profissionais nos diferentes ramos artísticos, que permita abrir
perspetivas para uma posterior obtenção de elevado nível técnico, artístico e cultural.
A frequência do ensino da música em regime livre aumenta a carga horária escolar
semanal do aluno, pois a componente da música é lecionada em duas tardes e não substitui os
tempos das disciplinas de Educação Musical, Oferta Complementar e Educação Tecnológica.
As inscrições decorrem até ao dia 2 de julho, junto do professora do 4.º ano ou na área de
alunos da Escola Secundária, onde serão prestados todos os esclarecimentos necessários.
As provas de seleção decorrerão no dia 3 de julho, na Escola Básica Diogo Bernardes,
devendo os alunos comparecer às 9 horas.
Os alunos serão acompanhados por professores da Academia.
Ponte da Barca, 24 de junho de 2019
O Diretor

Carlos Alberto Martins de Sousa Louro
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