PROJETO

INFORMAÇÕES:
Agrupamento de Escola
(junto do Professor de Música)
Departamento de Educação
219236063/66
ded@cm-sintra .pt

O QUE É O PROJETO ORQUESTRA ESCOLAR DE SINTRA
Um projeto dirigido aos alunos das escolas da rede pública do concelho de

AULAS DE MÚSICA ♫

Sintra, que se fundamenta no princípio do direito humano à educação e à
participação cultural, defendendo que a cultura e a arte são componentes
essenciais a uma educação global e harmoniosa das crianças e jovens,
porque todos os seres humanos têm um potencial criativo.
O projeto reconhece as experiências já existentes nos Agrupamentos de
Escola (duas orquestras, clubes de música e orquestras juvenis), e quer
incentivar e estimular o alargamento desta experiência a todos os agrupamentos, de forma faseada.

5 horas semanais distribuídas por:
1 hora de solfejo
1 hora de orquestra
1 hora de ensamble
1 hora de instrumento
1 hora de formação musical

CONCERTOS ♫
Dirigidos à comunidade, reforçando o espírito de partilha, trabalho em gru-

OBJETIVOS ♫
Promover o ensino da música e do instrumento musical;

po, bem como os valores de entreajuda, essenciais à formação dos jovens.

Contribuir para a formação integral dos jovens/alunos;

WORKSHOPS ♫

Promover o trabalho de grupo, a disciplina e a responsabilidade para uma

Nas pausas letivas, para intercâmbio entre orquestras das escolas.

melhor cidadania;
Promover a inclusão social das crianças e jovens

CRIAÇÃO ♫

Combater o insucesso escolar;

Da Orquestra Municipal de Sintra.

Aproximar a famílias ao processo educativo dos seus educandos;
Dinamizar as comunidades locais.

COMPARTICIPAÇÃO DAS FAMILIAS ♫

COMO SE ESTRUTURA ♫

Para participar na Orquestra Escolar as famílias comparticiparão com um

Através da colaboração dos professores de Música dos Agrupamentos de

montante de acordo com o escalão de abono de família:

Escola apoiados pela coordenação técnica e artística da Associação Esco-

Escalão A 20€ / Ano

la de Música Sons e Compassos.

Escalão B 35€ / Ano

Será criada uma orquestra em cada escola, através da constituição de um

Escalão C 75€ / Ano

núcleo de cordas, de sopros e percussão.

Esta comparticipação garante a inscrição no projeto e a utilização de um
instrumento musical, a disponibilizar pela Câmara Municipal de Sintra.

