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Informação aos Pais e Encarregados de Educação 

Assunto: Oferta de Ensino da Música em Regime Livre no 5.º ano 

O Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca vem informar que oferece a partir do 5.º ano, 

em parceria com a Academia de Música de Vila Verde e a Câmara Municipal de Ponte da Barca, o 

ensino de Música, em regime livre, nas seguintes disciplinas: Instrumento, Formação Musical e 

Classe de Conjunto. 

Os instrumentos ministrados: 

Canto, Clarinete, Flauta Transversal, Saxofone, Trompete, Piano, Percussão, Viola 

Dedilhada, Violino, Viola d`Arco. 

O ensino da música tem como principal objetivo, para além do contributo que dá na 

abordagem ao conhecimento através do desenvolvimento da reflexão crítica, da criatividade e de 

outras competências cognitivas, alargar as vias de profissionalização.  

Com esta iniciativa, a escola possibilita a todos os seus alunos a oportunidade de detetar se 

têm aptidões específicas na área artística de música e proporcionar formação artística 

especializada, a nível vocacional e profissional, destinada a executantes, criadores e profissionais 

nos diferentes ramos artísticos, que permita a obtenção de elevado nível técnico, artístico e 

cultural. 

As inscrições decorem de 18 de junho a 8 de julho, junto dos Professores Titulares do 4.º 

Ano, ou na Academia de Música de Vila Verde (Centro de Artes e Cultura), onde se prestarão 

todos os esclarecimentos necessários. 

O formulário de inscrição está disponível na seguinte página: http://acmvv.pt/inscricoes/ 
 

As Oficinas Musicais para escolha de instrumento realizar-se-ão no dia 14 de julho, na Escola 

Básica Diogo Bernardes. 
 

Ponte da Barca, 17 de junho de 2021 

 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca 

 

Carlos Alberto Martins de Sousa Louro 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrição 

Nome do(a) aluno(a): _________________________________________________________ 

Escola Básica: ___________________________________________ Turma  _____________ 

Encarregado de Educação:______________________________________________________  

Contactos: __________________________________________________________________  

 

Nota: O destacável deverá ser entregue dos Professores Titulares do 4.º Ano, na área de Alunos nos Serviços 

Administrativos da Escola Secundária ou na Academia de Música de Vila Verde. 

http://acmvv.pt/inscricoes/

