REGIMENTO DO CLUBE DE MÚSICA

PÚBLICO-ALVO
.O Clube de Música é uma atividade extracurricular da Escola Básica 2/3 de Perafita. Como tal
destina-se aos alunos que frequentam a EB 2/3 de Perafita.
A sua frequência é gratuita, tendo os alunos que suportar as despesas com eventuais
deslocações que venham a ser efectuadas ao longo do ano.
A admissão no clube é feita através de uma prova realizada no inicio do ano lectivo.
As prioridades de admissão são as seguintes: 1º pertencer ao clube no ano lectivo anterior; 2º
resultado da prova de admissão; 3º pertencer ao clube de música da Escola EB1 de Perafita no
ano anterior, ter conhecimentos musicais ou frequentar uma escola de música.

OBJETIVOS
O clube tem como objetivo fundamental a aprendizagem de um instrumento musical na
perspectiva da execução musical em grupo. Desenvolver a autonomia ao nível da abordagem
musical.
Desenvolvimento de competências sociais, ao nível do saber estar, autonomia, trabalho
colaborativo.
O conhecimento de diferentes perspectivas e contextos musicais.
Colaboração com outros clubes e apoio a atividades realizadas na escola

CONTRIBUI Ç ÃO P AR A O PROJETO EDUC ATIVO
Está comprovado que a aprendizagem de um instrumento musical aumenta a capacidade de
concentração, de memorização, o relaxamento, a auto estima. Nesse sentido o clube contribui
para o sucesso educativo com alunos mais calmos, mais concentrados e mais objectivos
contribuindo desta forma para melhores resultados escolares, menos absentismo e redução das
participações disciplinares.
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As inúmeras atividades realizadas bem como a sua divulgação nas redes sociais e meios de
comunicação social projecta uma boa imagem da escola, sendo um factor de manutenção dos
alunos na escola ao longo do seu trajeto educativo.

RESPONSÁVEL E EQUIPA DINAMIZADORA
O responsável pela equipa dinamizadora é o Professor Rui Fernandes. A equipa é constituída
também pelo professor Ricardo Raimundo e pelo animador socioeducativo António Fachada.

Perafita, 7 de Setembro de 2017

O Coordenador do Grupo Disciplinar

____________________________________
(Rui Filipe Pires Fernandes)
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