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Projeto: Clube de Música da Escola Básica de Perafita

O Projeto
Rui Fernandes

O Clube de Música da Escola Básica de Perafita foi criado em 2006 a partir de uma proposta da
Direção do Agrupamento e da ADEIMA, uma organização sem fins lucrativos, com o objetivo
de integrar socialmente os grupos sociais menos favorecidos da população do concelho.
O Clube de Música teve, desde o seu início como uma das suas orientações programáticas a
promoção da música em língua portuguesa.
Atualmente interpreta – Mariza, Pedro Abrunhosa, GNR, Xutos & Pontapés, Clã, Jimmy P., e
também artistas internacionais – Bruno Mars, Jessie J., Etta James, Pharrell Williams, Paul
Newman, Ariana Grande, David Brown, entre outros.
Em 2011, foi formado um grupo musical constituído por alunos com necessidades educativas
especiais que no decurso das suas atividades tem realizado várias apresentações públicas.
Com a aquisição dos instrumentos de sopro (saxofone, trompete, trombone e flauta
transversal) o clube começou a abordar a área do Jazz.
Nas sessões são trabalhadas competências de execução técnica e de interpretação musical.
Cada uma das bandas existentes ensaia em sessões de 45 ou 90 minutos por semana.
A partir do 3º ano de frequência no clube, os alunos iniciam‐se na temática da improvisação e
composição musical.
Uma vez que há escassez de horários, existe uma articulação de conteúdos que são também
trabalhados nas aulas de Educação Musical.

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS tel. 229399260 Ext. 44 fax. 229389686

E-mail: cfaematosinhos@gmail.com

http://www.cfaematosinhos.eu

e-revista ISSN 1645-9180

Nº

50

Projeto: Clube de Música da Escola Básica de Perafita

O Clube tem realizado vários intercâmbios com escolas especializadas no ensino da música e
com escolas do ensino básico, o que favorece aprendizagens diversificadas.
Para os alunos constitui oportunidade única de desenvolver capacidades cognitivas que a
música proporciona em geral, mas também de enriquecimento musical e cultural através da
aprendizagem de um instrumento musical.
Por outro lado, a participação no Clube proporciona aprendizagens extracurriculares
supervisionadas e normativas.
A escola tem adquirido instrumentos e equipamentos de som através de apoios,
nomeadamente da Galp, da Fundação EDP e através do projeto TEIP.
Quando os alunos não possuem instrumento musical, a escola faculta‐o, a título de
empréstimo, em função da disponibilidade, mediante um compromisso de responsabilização
assumido pelo aluno e assinado pelo encarregado de educação.
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