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      PROPOSTA DE CLUBE 

 “Artes e Letras” 

 

1. Fundamentação: 

 

A proposta de criação deste clube tem como justificação a necessidade de tornar os nossos 

alunos cidadãos mais competentes no uso da língua materna e no conhecimento mais 

aprofundado do nosso país e nas suas relações com o Mundo. Sendo o Português uma área 

transversal a todo o currículo, pretendemos proporcionar aos alunos a possibilidade de 

aperfeiçoarem as competências nos domínios da oralidade, da educação literária, da leitura e 

da escrita, contribuindo para o cumprimento das metas curriculares estabelecidas para o 

ensino básico. 

De um modo geral, os nossos alunos denunciam um fraco domínio das competências básicas 

de produção e compreensão oral e escrita, demonstram pouco interesse pela leitura e pela 

escrita, têm dificuldades em expressar as suas ideias, em argumentar, oralmente e por escrito. 

Para além disso, é de salientar a falta de interesse e aspirações culturais dos alunos e o fraco 

desenvolvimento cultural do meio, distanciado de centros culturalmente mais ativos. Será 

também apanágio deste clube levar os alunos a conhecer/reflectir sobre acontecimentos da 

vida do mundo atual, de forma a torná-los cidadãos mais conscientes e participativos, bem 

como dar-lhes competências para enfrentar situações de stress com a exposição em público, 

envolvendo a expressão corporal, a projeção de voz, o desenvolvimento da criatividade e da 

capacidade de memorização.   

Ensinar música significa transmitir a linguagem musical de forma viva, isto é, a criança deve 

aprender música fazendo música. Esta é de modo geral, a grande orientação dos modernos 

pedagogos no âmbito de Educação Musical. Daqui decorre a necessidade premente da 

criação e organização, com qualidade, de grupos instrumentais e/ou conjuntos vocais e 

instrumentais no meio escolar. Se aliarmos ao estudo da música o estudo de outras 

disciplinas daremos lugar a que um projeto interdisciplinar seja efetivamente concretizado. 

A aprendizagem deve ser conseguida por um leque de atividades e temáticas que 

satisfaçam necessidades e estilos de aprendizagem, que busque as características do meio, 

que saiba onde estamos e o ritmo de aprendizagem de cada um, dando ênfase ao 

desenvolvimento das capacidades de análise, sentido de responsabilidade individual e em 

grupo, integrando-se de uma forma harmoniosa, no sentido de dar aos alunos um saber 

crítico. 

 

 

 



 

 

Projeto 

 

Título: Clube Artes e Letras 

Responsáveis: Lúcia Ribeiro, Margarida Barros, Olivário Sanches 

Número de horas: 90 minutos 

Horário: 4ª feira, das 15:10h às 16:40h 

População alvo: Comunidade escolar 

 

 

 Objetivos: - Permitir que todo o aluno possa desenvolver outras competências sem que seja 

especificamente dotado para uma delas; dotar o aluno de uma estrutura de conhecimentos e 

capacidades técnicas para a execução instrumental; proporcionar ao aluno oportunidades de 

exploração musical, fornecendo uma atitude de “descoberta” do fenómeno musical; chamar a 

atenção para a importância do domínio e conhecimento da língua materna; desenvolver as 

competências de compreensão e produção orais e escritas; favorecer a criação de hábitos de 

leitura e de discussão de ideias; estimular o gosto pela leitura e pela escrita; utilizar recursos 

diversificados para desenvolver aptidões linguísticas e conhecimentos literários; promover uma 

aprendizagem global, tendo em conta os diferentes saberes; proporcionar aos alunos 

atividades lúdicas que lhes permitam adquirir vocabulário fundamental relacionado com as 

rotinas e os hábitos quotidianos; promover actividades de pesquisa que permitam aos alunos 

desenvolver competências de autonomia; utilizar as TIC na aprendizagem; realizar trabalhos 

em equipa.  

 

Outras competências transversais a desenvolver: 

 

- Aprender, fazendo; 

- Desempenhar as funções que lhe são atribuídas com disciplina;  

- Manifestar capacidades de integração construtiva ou de liderança de um grupo, consoante 

o papel que lhe for atribuído; 

- Apresentar ideias válidas para a melhoria das produções coletivas;  

- Mostrar brio nos seus desempenhos, através da busca constante da qualidade; 

- Cumprir as tarefas que lhe são propostas e demonstrar iniciativa para desenvolver outras 

pesquisas e trabalhos relacionados de forma autónoma; 

- Desenvolvimento da comunicação verbal; 

- Desenvolver a capacidade crítica e argumentativa;  

- Consciencializar para uma cidadania plena e ativa. 



 

 

Calendarização 

Ao longo do ano letivo. 

 

Local 

Escola Básica e Secundária Miguel Torga (Sala 1 do Pavilhão do 2º ciclo) 

 

Destinatários 

Alunos de todos os níveis de ensino  

 

Meios e Recursos 

 

Instrumental ORFF 

Estantes 

Cadeiras 

Suportes (mesas) 

CDs Audio  

Fotocópias 

Aparelhagem de som (imprescindível) 

Papel de cenário 

Obs: A execução das atividades do projecto está dependente da assiduidade dos alunos.  

 

Sabrosa, 4 de outubro de 2017 

 

Os Professores  

 

                                                                        Margarida Barros 

                                                                 Lúcia Ribeiro 

                                                                                        Olivário Ferreira Sanches 

 

 

 

 

 

                        

 


