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Clube de música 

 

Plano de ação para 2018-19 

 

(exemplo) 
 

 

1. A apresentação de propostas para o desenvolvimento de projetos ou para a criação de clubes é feita através do 

presente modelo; 

2. As propostas para o ano escolar seguinte são entregues, pelo coordenador do órgão ou estrutura proponente, ao 

coordenador do plano anual de atividades e projetos, em papel, até ao final do mês de junho; 

3. As propostas aprovadas pelo Conselho Pedagógico em julho, nos termos em que este órgão o fizer, são 

contempladas, sempre que possível, na elaboração dos horários do ano seguinte; 

4. As propostas que surjam no início ou no decurso do ano escolar devem ser entreegues do mesmo modo, mas só 

poderão ter implicações nos horários se não colidirem com a distribuição de serviço que estiver feita e se as 

eventuais alterações de horários forem possíveis; 

5. As atividades dos projetos e dos clubes aprovados devem integrar a proposta de plano anual de atividades a 

submeter ao Conselho Geral; 

6. A planificação de cada atividade prevista nos planos de ação dos projetos ou clubes é feita através do modelo 

Projeto de Atividade, disponível no atalho para professores da rede informática interna da escola sede (ou drive 

acessível a todos os docentes do AEMC);  

7. Os projetos de atividades são entregues, pelo coordenador do órgão ou estrutura proponente, ao coordenador 

do plano anual de atividades e projetos, em papel, até oito dias antes da submissão ao Conselho Pedagógico;  

8. A apresentação de projetos de atividades não previstos nos planos de ação iniciais dos projetos ou clubes segue o 

disposto nos números 6 e 7, integrando a próxima adenda a submeter ao Conselho Geral;  

9. A não apresentação dos projetos de atividade, em tempo útil, implica a sua não realização. 
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1. Caracterização do Projeto/ Clube 

Objetivos 

Desenvolver o gosto pela música; 

Conhecer diferentes instrumentos musicais; 

Estimular a pesquisa, exploração, composição e interpretação de sons de diversas 
naturezas e procedências. 

Princípios estruturantes e 
linhas orientadoras do 
Projeto Educativo em que 
se inscreve (ver 4.3. a 
4.6.) 

“O agrupamento valoriza igualmente as dimensões artísticas, científicas, desportivas e 
humanistas do currículo escolar, desenvolvendo-as, ainda, em atividades facultativas 
de natureza lúdica e cultural, com intencionalidade educativa.” 

“O AEMC desenvolve atividades e projetos de frequência facultativa, mas articulados 
ou transversais às componentes curriculares, que promovem a formação pessoal e 
social dos seus alunos.” 

“A generalidade das atividades de enriquecimento/complemento curricular devem ser 
organizadas de modo a que a elas possam aceder todos os alunos, 
independentemente do seu nível de funcionalidade.” 

Modo como se organiza 
(periodicidade, tempo e 
espaço) 

Os membros do clube encontram-se semanalmente, às segundas-feiras, entre as 14 e 
as 16h, na sala de música 

Alunos a que se destina 

(escola, ano e turma) 
Alunos do 7.º ano da EB Mosteiro e Cávado 

Docentes dinamizadores Professora Cristina Sarmento 

 

2. Síntese das atividades previstas1 

Designação Descrição sumária2 

Dia da Música 

No dia 1 de outubro, os alunos realizarão um espetáculo composto de: pequenos 
momentos musicais, durante os intervalos, na sala do aluno da escola sede; 
declamação de poemas acompanhados à viola (articulação com português e a BE); e 
representação do Adamastor (em articulação com o Clube de Teatro). A atividade tem 
como objetivo desenvolver o gosto pela música, pela poesia e pelo teatro. Destina-se 
a todos os alunos da escola sede e não está previsto o convite a encarregados de 
educação. 

  

  

  

  

 

Equipa responsável pelo plano de ação 

_____/_____/_____  

                                                 
1
 As atividades previstas neste plano de ação devem ser planificadas através do modelo Projeto de Atividade a submeter ao Conselho Pedagógico 

em prazo adequado. 
2 Indicar a calendarização prevista com a maior precisão possível (dia, mês ou período letivo), tipologia de atividade (seguir tipologia usada no plano 
anual de atividades do AEMC), objetivos da atividade, público-alvo e financiamento previsto, se necessário, discriminando os encargos previstos a 
suportar pela escola – montantes e fontes de financiamento orçamental – e por contribuições voluntárias das famílias. 
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(enviar, por correio eletrónico, à coordenadora do PAA até oito dias antes da submissão ao CP) 

 

3. Autoavaliação das atividades organizadas pelo Projeto/ Clube 

 

Identificação3 Dia da Música 

Participação4 
Cerca de 150 alunos, 10 professores e 2 não docentes participaram entusiasticamente na 
atividade, mas chegaram atrasados às aulas. 

Avaliação5 

A articulação com português (declamação de poesia) e com o clube de teatro (representação 
de cena do Adamastor) foi conseguida, no entanto, o tempo dos intervalos não foi suficiente 
para o desenvolvimento da atividade. A atividade deve ser repetida, mas não durante os 
intervalos. 

Não se concluiu a representação do “Adamastor” por falta de tempo. A representação previa 
15 minutos de duração, mas o início da representação só se verificou 8 minutos depois do 
início do intervalo. 

Em tudo o mais, foi concretizado o que tinha sido previsto no projeto da atividade. 

 

Identificação3  

Participação4  

Avaliação5  

 

Identificação3  

Participação4  

Avaliação5  

 

4. Organização e funcionamento do Projeto/ Clube6 

Aspetos mais positivos: 

Os alunos aderiram com gosto e assiduidade às atividades propostas pelo Clube… 

Os pais e encarregados de educação manifestaram o seu contentamento pela existência do clube e todos 
participaram nas apresentações dos seus filhos… 

                                                 
3 Indicar a designação da atividade que consta do Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 
4 Indicar o número de alunos e o número de pais que o projeto da atividade previa, e o número de alunos e o número de pais que efetivamente 
participaram. Nas atividades coorganizadas com pais, indicar quantos pais participaram na organização da atividade. 
5
 Avaliar a atividade (alterações ao previsto; o que correu bem; o que correu menos bem; incidentes); avaliar a participação (adesão e empenho de 

alunos e famílias); avaliar o impacto na aprendizagem (sempre que possível, indicar o instrumento utilizado e a percentagem de alunos avaliados 
com sucesso no final da participação). Concluir pela manutenção, reformulação ou anulação da atividade para o ano seguinte. 
6 No final do ano letivo, refletir sobre impacto do projeto/clube na vida da escola; adesão dos alunos/famílias; problemas organizativos ou de 
financiamento; conclusões e recomendações para o futuro. 
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A manutenção do clube não requer necessidades de financiamento, uma vez que utiliza equipamentos e materiais 
da escola e dos alunos. 

A psicóloga escolar considera que o clube é uma mais-valia no desenvolvimento de uma cidadania plena… 

 

Aspetos a melhorar: 

Os professores consideram que o clube se deve manter no próximo ano letivo, sendo de ponderar o seu 
alargamento aos atuais membros que vão transitar para o 8.º ano…. 

 

Equipa responsável pela autoavaliação do plano de ação 

_____/_____/_____ 

 

 

 

 

(enviar, por correio eletrónico, aos coordenadores do PAA e da ECA até oito dias antes da submissão ao CP) 
 


