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1. Introdução 

 

O Plano para 2018/2019 pretende fazer cumprir os princípios pedagógicos que orientam 

o trabalho desenvolvido pela Escola de Música de Esposende (EME) mais explicitamente 

apresentados no seu Projeto Educativo e lançar a escola para o futuro, numa visão 

estratégica a médio e longo prazo. 

 

Este Plano dá continuidade a diversos projetos e atividades desenvolvidos pela escola, 

alguns implementados recentemente outros em desenvolvimento desde a sua criação 

e, por outro lado, procura contribuir não só para o desenvolvimento musical e artístico 

dos seus alunos, mas também para alicerçar na comunidade local e regional uma 

cultura musical sustentada e ativa. O Plano deve desenvolver-se assente nos distintos 

universos da ação educativa da Escola, alunos, professores, comunidade educativa 

direta (encarregados de educação), comunidade educativa indireta (concelho de 

Esposende) e poder político, procurando a plenitude com o sucesso nos distintos níveis 

apresentados. Desta forma, procuramos dar resposta às problemáticas educativas 

atuais, de uma forma dinâmica, predominando a evolução artístico-musical dos alunos, 

quer a nível formal, quer a nível não formal e a interação em pleno com a comunidade 

envolvente. 
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2. Compromissos  

O Plano de Atividade apresenta-se assente na interdependência de dois compromissos 

fundamentais: 

 

2.1. Sinergias entre a Escola e a Comunidade 

Consideramos que a escola assume um papel fundamental na promoção da 

educação artística de qualidade entre os seus alunos porque “estando hoje o 

quotidiano de crianças e jovens confinado ao espaço da escola, é inquestionável que 

a esta cabe a responsabilidade de introduzir a arte nesse quotidiano” (Brilhante, 2007, 

p. 5). Neste sentido, é importante que a escola se relacione com o meio cultural 

envolvente através de protocolos com associações, instituições, equipamentos e 

agentes culturais e sociais da sua comunidade. Trata-se de promover o espaço público 

da educação, um lugar onde há escolas mas onde existem também muitas instituições 

que devem também elas participar na educação das crianças (Nóvoa, 2012).  

Não obstante esta relação, este não deve ser um ato imposto mas uma aquisição 

natural através da comunidade escolar que “deve sentir, perceber, como esta 

dinâmica, impregnada no quotidiano, é estruturante para o desenvolvimento pleno de 

competências na sociedade contemporânea” (Xavier, 2004, p. 44). A escola não é só 

um canal privilegiado para aceder a um maior número de crianças e jovens de várias 

origens sociais, mas é também o espaço que melhor pode contribuir para uma maior 

difusão do conceito de educação artística, cumprindo com a sua missão de situar as 

artes no dia-a-dia dos indivíduos (Lourenço, 2010). Acerca desta ideia, o Concelho da 

Europa de 27 de outubro de 2005, defende a inclusão da dimensão cultural em todos 

os níveis de ensino, não só com o objetivo de estudo específico, mas também como 

meio de acesso a outros domínios do conhecimento (RAR1, nº 47/2008).  

 

                                                             
1 Resolução de Assembleia da República n.º 47/2008. 
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O poder autárquico2 deve organizar e gerir as relações entre os agentes culturais locais, 

no entanto, as atribuições do poder autárquico estão muitas vezes condicionadas pela 

falta de meios humanos e financeiros e pela limitação na oferta educativa do município 

(Louro & Fernandes, 2004). Desta forma, a Escola de Música de Esposende pretende 

assumir ativamente o seu papel como parceira da Câmara Municipal de Esposende 

para o sucesso educativo dos seus alunos mas também para dar o seu contributo para 

o desenvolvimento cultural do concelho de Esposende. 

 

Áreas de intervenção: 

a) Protocolos, parcerias e relações institucionais, nomeadamente com a Câmara 

Municipal de Esposende, Agrupamentos de Escola António Correia de Oliveira e António 

Rodrigues Sampaio, Escola Secundária Henrique Medina, Santa Casa da Misericórdia 

de Esposende, Bombeiros Voluntários de Esposende, Banda de Música de Antas, Banda 

de Música de Belinho e GATERC; 

b) Concerto de espetro cultural transversal para uma vivência musical mais 

alargada mas de qualidade (exemplo: “Let’s Dance”); 

c) MusiCórdia - Temporada de Música,  

d) Festival de Bolso 

e) Concertos temáticos (exemplo: Concertos de Natal e de Páscoa) 

f) Coro de Pequenos Cantores de Esposende 

g) Coro Ars Vocalis  

h) Entre outros... 

 

2.2 Dinâmica Escolar Interna 

Sempre associada à dinâmica externa da escola, que não deixam de ser atividades de 

enriquecimento pedagógico para os nossos alunos, a escola apresenta uma dinâmica 

de cariz mais interno cuja realidade justifica um conjunto de atividades por si só. Se, por 

um lado, se destinam à apresentação direta do trabalho desenvolvido durante o ano 

                                                             
2 Poder autárquico refere-se ao poder exercido pelas autarquias locais que “são pessoas coletivas territoriais dotadas de 
órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas” (Fonseca, 2011, p. 
152). 
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letivo, por outro, remetem para o crescimento da própria escola, assim como o 

contacto com outras realidades e outras comunidades educativas. 

 

Áreas de intervenção: 

a) Promoção e Intercâmbio musical (exemplo: Cd, Intercâmbios, visitas de estudo) 

b) Formação e desenvolvimento artístico-musical (festivais, masterclasses, 

audições, visitas de estudo) 

 

Estas atividades visam o desenvolvimento artístico-pedagógico dos nossos alunos num 

ambiente de maior “proteção”. As Audições de Classe, por exemplo, acontecem 

trimestralmente e visam o desenvolvimento de uma atividade dentro da classe de 

determinado professor de instrumento de interação entre este, alunos e encarregados 

de educação. Todo o universo de alunos deve apresentar-se nestas audições como 

momento fundamental de treino daquilo que é, no fundo, ser-se músico: apresentar ao 

público a interpretação que se faz de uma obra musical. As Audições de Classes, 

complementam o trabalho desenvolvido nas audições de classe, desta feita, juntando 

alunos de diferentes classes e níveis, como forma de estimular a aproximação entre 

alunos e encarregados de educação e possibilitar que estes conheçam o trabalho 

desenvolvido por outras classes e outros níveis de ensino. Trimestralmente, também 

desenvolveremos as Audições de Turma. Atividade a decorrer em horário da própria 

turma, destina-se à apresentação do trabalho ao longo do período num contexto de 

maior proteção visto destinar-se apenas para os colegas e professores. Estas audições 

permitem ainda um conhecimento de todos da qualidade do trabalho desenvolvido 

pelos diferentes alunos daquela turma, procurando criar-se condições para uma 

discussão aprofundada entre os professores da turma do que é possível fazer como 

contributo para o seu melhoramento. 

Ainda, as Audições Finais, também trimestrais, apresentam ao público da comunidade 

escolar, noutro estádio de desenvolvimento, aqueles alunos que, nos diferentes 

instrumentos, mais se destacaram ao longo do período.  

O desenvolvimento de atividades com outras escolas do ensino artístico especializado 

é outra das preocupações deste Plano de Atividades. A aprendizagem musical 

também se faz através da troca de experiências entre músicos (ou, neste caso, 
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estudantes de música) e com o contacto com outros professores que não aqueles do 

dia a dia. Seja através de intercâmbios, cursos, masterclasses ou concursos é objetivo 

proporcionar aos nossos alunos oportunidades para que o contacto externo também a 

este nível aconteça.  

Uma outra componente importante passa pelo trabalho ao nível da fixação do trabalho 

desenvolvido em áudio. O trabalho de gravação é extremamente exigente no que ao 

apuramento dos pormenores musicais diz respeito. Conscientes desta mais valia, a 

Escola de Música de Esposende promove regularmente sessões de gravação de 

projetos que os alunos desenvolvem ao longo do ano. Para além da importância 

pedagógica desta ação, as possibilidades de promoção do nosso trabalho fora de 

portas tornam-se, também assim, um veículo de divulgação e promoção cultural junto 

da comunidade.  
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3. Atividades 

Para cumprirmos com os princípios que norteiam a atividade da EME, é necessário o 

desenvolvimento de atividades que acompanhem a comunidade educativa numa 

perspetiva pedagógica, cultural e artística. Assim, a lista que a seguir apresentamos 

procura dar seguimento à estratégia que tem vindo a ser seguida nos últimos anos, 

almejando alcançar outros patamares de qualidade nas diferentes vertentes de ação. 

Particularmente, ao nível da organização em geral das atividades, é objetivo que esta 

apresentação tão detalhada já nesta altura do ano, permita que possamos ser mais 

eficazes e, com isso, atingirmos ainda melhores resultados. 

 

3.1 Coro de Pequenos Cantores de Esposende 

O Coro de Pequenos Cantores de Esposende surge em finais de 2009, fruto de uma 

parceria entre a Câmara Municipal de Esposende e a Escola de Música de Esposende. 

É, desde essa altura, dirigido pela Diretora Cora Helena Venda Lima. 

O CPCE apresentou em 2014, em colaboração com o decateto de metais Portuguese 

Brass, a obra encomendada pela Confraria da Semana Santa de Braga – “Paixão 

segundo S. João”, de Osvaldo Fernandes, com a direção do maestro português José 

Eduardo Gomes.  

O CPCE trabalhou em 2013, em masterclasse, com Anita Morrinson, preparadora vocal 

do Coro da Catedral de Westminster de Londres e com Lluis Vila i Casañas, diretor do 

Coral Sant Jordi e professor na Escola Superior de Música da Catalunha, tendo-se 

apresentado com este Maestro na Casa da Música, no Porto.  

O CPCE tem no seu histórico diversas obras dedicadas ao próprio coro. De Fernando 

Lapa, “Magnificat”; de Sérgio Azevedo, “Romance do Caçador e da Princesa”; de 

Paulo Bastos, “Três canções de Natal”; de Osvaldo Fernandes – “Fantasia à volta de um 

poema”, “Missa brevis”, Ciclo “Mudam-se os Tempos”, Ciclo “Natal Português”, “É 

Tempo de Natal”, “Paixão segundo S.João” (para coro SSA, decateto de metais, órgão, 

percussão e solistas). Em Março de 2016 o CPCE estreou Stabat Mater, encomenda do 

coro ao compositor português António Pinho Vargas. 

O CPCE gravou, em julho de 2013, o seu primeiro disco - “Mudam-se os Tempos” 

(financiado pela Secretaria de Estado da Cultura, através da Direção Geral das Artes). 
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Em outubro de 2014 gravou o segundo disco – “É tempo de Natal”, dedicado à 

temática do Natal, também com obras de compositores portugueses.  

Já em 2015, a convite da Associação Portuguesa de Educação Musical, participou na 

gravação de obras do compositor Paulo Bastos, incluídas no projeto desta Associação: 

“Cantar Mais”. 

O patamar de excelência em que se encontra este coro é motivo de grande orgulho 

para a Escola de Música de Esposende. Ele representa o que de melhor fazemos e 

resume os maiores propósitos da escola. Relembramos que este coro surge também do 

trabalho desenvolvido, em tempos, no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular do concelho. 

Chegados a este ponto de qualidade e de reconhecimento dessa qualidade pelo 

público e pelos nossos pares, atingimos uma fasquia da qual não podemos baixar. A 

manutenção da qualidade do trabalho diário, a encomenda de obras a compositores 

portugueses, a gravação de discos, a realização de concertos e os cursos com grandes 

professores e maestros são marcos na nossa ação que não podemos perder.  

Para 2018/2019 é fundamental dar seguimento ao projeto criando cada vez melhores 

condições para que o trabalho possa ser mantido.  

É altura, por exemplo, de gravarmos o 3º disco com obras sacras de António Pinho 

Vargas, Paulo Bastos, Osvaldo Fernandes e Telmo Marques, e darmos um salto 

significativo ao nível da qualidade da nossa comunicação para o exterior. 

Ambicionamos para 2018/2019 concretizar uma viagem, em formato de digressão, pelo 

estrangeiro e assim darmos a conhecer o nosso trabalho internacionalmente. 

Estes projetos têm custos elevados mas entendemos serem um custo que tem um retorno 

muito superior ao investimento. Para além da formação de alto nível que damos aos 

nossos jovens e a dinâmica dos concertos e o impacto destes no público, também 

levamos o nome de Esposende que, com o nosso contributo, é também associado a 

um concelho que aposta nas crianças e jovens através de projetos de grande valor 

cultural e artístico. 

 

3.2 Coro Ars Vocalis 

O coro Ars Vocalis trabalha em formação de coro júnior, pretendendo desenvolver este 

conceito na prática coral portuguesa com a perspetiva de escola e formação.  
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A formação é constituída por cantores dos 15 aos 18 anos de idade, todos do concelho 

de Esposende.  

O Ars Vocalis nasce em 2009 com um grupo de crianças com 10 anos de idade, alunos 

da EME no âmbito do Regime de Ensino Articulado da Música. Este é um projeto da 

identidade da EME e do seu Projeto Educativo, sendo a consequência mais direta da 

formação desenvolvida no Coro de Pequenos Cantores de Esposende. Os dois projetos 

estão intimamente relacionados pois, de futuro, os elementos do CPCE transitarão para 

o Ars Vocalis. 

Numa primeira fase, na Escola Básica do Baixo Neiva, o grupo de 35 crianças 

desenvolve um trabalho musical dedicado à construção de hábitos vocais e corais 

recorrendo aos compositores portugueses que compuseram para este trabalho 

pedagógico, como Fernando Lopes-Graça (Canções e Rondas Infantis, Cançõezinhas 

da Tila, “Aquela Nuvem e outras”), e Sérgio Azevedo.  

Numa fase posterior do trabalho, o Coro Ars Vocalis começa a trabalhar a polifonia 

mista com a evolução vocal dos Meninos Cantores. 

Do seu percurso, destaca-se a participação na primeira e segunda edição da 

Temporada de Música – MusiCórdia MMXIII e MusiCórdia MMXIV. Em Julho de 2013, o 

Coro Ars Vocalis, participou no prestigiado Festival Internacional de Música de 

Cantonigrós (Vic – Catalunha) representando Portugal na categoria de coros infantis, 

sendo o único, nesta categoria, a apresentar-se na formação de coro misto.  

Em Julho de 2016 realizou uma importante masterclasse para o seu crescimento com a 

diretora coral Jo Mcnally da Associação Britânica de Diretores Corais. 

O Coro, em parceria com a Câmara Municipal de Esposende, desenvolveu o projeto 

Mare Nostrum – Cantigas & Poemas. Este projeto integra a edição de um livro com um 

disco com obras que têm o Mar como inspiração. O Ars Vocalis encomendou ao 

compositor Telmo Marques uma obra neste âmbito, tendo sido lançado em novembro 

de 2016. 

Para além desta obra o grupo conta já com o Motete “Salutaris Hostia” do compositor  

Osvaldo Fernandes, obra esta escrita e dedicada ao coro.  

O Coro Ars Vocalis está a fazer o seu percurso de crescimento de forma sustentada. 

Com características de desenvolvimento bem diferentes do CPCE, o Coro Ars Vocalis 

apresenta já resultados de grande nível. 
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À semelhança do CPCE, para 2018/2019, é necessário reapostar neste coro e dar-lhe 

condições de crescimento. A gravação do 2º disco, dando continuidade ao projeto do 

1º, é um desejo importante. Também a viagem, em conjunto com o CPCE, se revela 

importante pela experiência e para nos darmos a conhecer internacionalmente. O 

crescimento deste coro acabará por ter, mais cedo ou mais tarde, o mesmo tipo de 

exigências orçamentais do CPCE. Estes projetos estão em crescimento a todos os níveis 

e ainda nos encontramos longe da estabilidade orçamental que ambicionamos para 

termos uma correspondência desta rubrica ao nível da qualidade artística e cultural 

que ambos representam. 

 

3.3 Banda Júnior de Esposende 

A EME tem procurado, ao longo dos anos, ser um polo de ligação entre diferentes 

estruturas culturais e pedagógicas do concelho de Esposende. Essa função tem vindo 

a ser promovida, a diferentes níveis, com o desenvolvimento de atividades em parceria 

com os Agrupamentos de Escola locais, Santa Casa da Misericórdia de Esposende, 

Câmara Municipal e diferentes outras instituições que entendem a cultura e a formação 

artística como um bem fundamental na formação e enriquecimento do ser humano. 

É com este espírito que a EME lançou, em 2015, o desafio às Bandas de Música de Antas 

e Belinho para a criação conjunta da Banda Júnior de Esposende. 

Há muito tempo que a criação de um projeto conjunto entre as três instituições de 

formação musical do concelho estava no horizonte da EME. Há cerca de 7 anos a EME 

iniciou uma aposta efetiva e significativa no âmbito da formação de alunos nos 

diferentes instrumentos de sopro. Beneficiando da experiência de professores de grande 

nível, muitos deles com formação de base em Bandas Filarmónicas, sempre 

entendemos o papel das Bandas na formação dos nossos músicos como fundamental 

e altamente enriquecedor. Nesse sentido, era importante que conseguíssemos, a breve 

trecho, proporcionar aos nossos alunos a experiência da formação das bandas que é 

muito centrada num desenvolvimento pessoal, enquanto instrumentista, através da 

prática instrumental em conjunto.  

A experiência a este nível das duas bandas de música do concelho, a maturidade 

musical dos alunos das três instituições, a complementaridade de recursos e a 
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conjuntura, à época, altamente favoráveis para entendimentos deste tipo, levou-nos a 

avançar com este projeto. 

A Banda Júnior de Esposende surge-nos como uma oportunidade de partilha musical 

entre os estudantes de música de Esposende e também entre os professores das três 

instituições envolvidas. 

Este projeto visa enriquecer a prática artística e pedagógica dos nossos jovens 

estudantes mas, mais do que isso, ambiciona ser uma estrutura cultural mobilizadora de 

entendimentos institucionais que visem o enriquecimento da nossa comunidade, 

partindo dos mais novos.  

Este é um projeto, orgulhosamente local, de formação dos nossos jovens e da nossa 

comunidade, tendo sempre em vista, para o futuro, sair do concelho e mostrar o que 

de melhor fazemos por cá. 

A proposta para 2018/2019 é darmos mais uns passos na construção do grupo. Há muito 

trabalho a fazer a vários níveis, como é normal num projeto que está a dar os primeiros 

passos. É necessário melhorar a relação com os parceiros, encontrar, no seio dos 

professores, o consenso necessário para o que pedagogicamente ambicionamos para 

o projeto. Para 2018/2019, gostávamos de ter oportunidade de proporcionar aos 

participantes o contacto com um maestro experiente no trabalho com estas idades e, 

quiçá, criar a figura do maestro titular que, assim, nos ajudasse a pensar 

estrategicamente no crescimento pedagógico e artístico da BJE. Acreditamos que este 

seria um passo muito importante na motivação de todos os intervenientes. 

 

3.4 MusiCórdia – Temporada de Música 

Em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Esposende a EME é cofundadora da 

MusiCórdia – Temporada de Música, prestando apoio ao nível da organização geral do 

evento.  

A MusiCórdia é um evento cultural que pretende dinamizar Esposende e a região, 

através a realização de uma temporada de concertos na Igreja da Misericórdia, edifício 

do século XVI classificado como Imóvel de Interesse Público.  

O programa é eclético, percorrendo a história da música desde a Renascença até aos 

nossos dias, escrita para diversos contextos. Para tal, conta com um leque diversificado 
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de músicos e agrupamentos, desde os que se enquadram em processo de formação 

até a profissionais de reconhecido mérito artístico.  

A MusiCórdia pauta-se pela qualidade artística, pela diversidade e sobriedade da 

programação. A missão presente e futura é corresponder cada vez mais à expectativa 

cultural crescente do meio e, simultaneamente, elevar essa expectativa.  

Partindo do seu posicionamento, a MusiCórdia pretende demonstrar-se enquanto 

evento cultural apelativo, dinâmico, moderno e criativo, dando respostas aos desafios 

contemporâneos e às aspirações dos cidadãos.  

A filosofia da temporada de música é captar a atenção e o interesse do seu público-

alvo logo na primeira visita. 

 

3.5 Lista de atividades 

Atividade Dia horário Local Público 

Estágio Ars Vocalis 4 a 13 de setembro 2018    Auditório da Biblioteca 
Municipal Elementos participantes 

Estágio CPCE 01 a 15 setembro 2018   Auditório da Biblioteca 
Municipal Elementos participantes 

Masterclass Direção Coral 06 a 08 setembro 2018   Conservatório Valentim 
Moreira de Sá Elementos participantes 

A Lutheria de Pedro 
Pimentel 

novembro, abril, junho  
(sábado) 

 Casa da Juventude Elementos participantes 

Concerto pelo Coro 
Zongora del Vendrell - 
Barcelona e CPCE 

03 novembro 2018 21h30 Igreja Paroquial de Belinho Público em geral 

Formação de Professores 10 novembro 2018  EME Professores EME 

Formação de Professores 24 novembro 2018   EME Professores EME 

Gravação CD Natal 17 a 30 de novembro 2018  Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio Elementos participantes 

Concerto Coro Ars Vocalis 17 novembro 2018  10h30 Universidade Católica 
Porto Público em geral 

Intercâmbio de Guitarras 
1º período 30 novembro 2018 21h30 Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio 
Elementos participantes 

Público em geral 

Audições de Classe  19 a 30 novembro 2018 18h30 
Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio  e Auditório da 
Biblioteca Municipal 

Comunidade Escolar 
Público em geral 

Concerto de professores 22 novembro 2018 19H00 Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio 

Comunidade Escolar 
Público em geral 

Audição de Classes 26 novembro 2018 18h30 Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio 

Comunidade Escolar 
Público em geral 

Concerto CPCE Festival 
Coral da Póvoa de Varzim 1 dezembro 2018 21h30 Igreja de S. José de 

Ribamar Público em geral 

Audições de Turma 10 a 14 de dezembro   Escolas Comunidade Escolar 
Público em geral 

Concertos “Ciclo de 
Natal” 12 dezembro 2018  21h00 Lar da Santa Casa da 

Misericórdia Público em geral 

Concertos “Ciclo de 
Natal” 01 a 15 dezembro 2018 21h00  Auditório Municipal de 

Esposende Público em geral 
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Atividade Dia concerto Local Público 

Concertos “Ciclo de 
Natal” 16 dezembro 2028 18h00 Salão Nobre dos 

Bombeiros Público em geral 

Concertos “Ciclo de 
Natal” 07 dezembro 2018  10h00 Jardim da Santa Casa da 

Misericórdia Público em geral 

Audição de Natal Solistas 
e Música de Câmara 13 dezembro 2018  18h30 Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio 
Comunidade Escolar 

Público em geral 

Apresentação Estágio de 
Improvisação 15 dezembro 2018 18h30 Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio Comunidade Escolar 

Estágio  5ºgrau 1º período 
(C.C.) 17 dezembro 2018 18h30 Casa da Juventude – 

Polivalente Elementos participantes 

Estágio de Natal CPCE 18 a 20 dezembro 2018    Auditório da Biblioteca  Elementos participantes 

Estágio de Natal Coro Ars 
Vocalis 18 a 20  dezembro 2018  Auditório da Biblioteca  Elementos participantes 

Atividade de Férias - 
(Danças antigas prof. 
Catarina Costa e Silva 

18 a 21 dezembro 2018   EME Elementos participantes 

Concerto de Natal Coro 
Ars Vocalis (MusiCórdia) 21 dezembro 2018 21h30 Igreja da Misericórdia de 

Esposende Público em geral 

Concerto de Natal CPCE 22 dezembro 2018                                                               21h30 a definir Público em geral 

Concerto Natal CPCE 23 dezembro 2018 21h30 S. João Batista da Balança 
- Terras do Bouro Público em geral 

Visita de Estudo 12 janeiro 2019   a definir Elementos participantes 

Conto Cantado para o 
Jardim de Infância 21 janeiro a 29 março 2019  Jardins de Infância do 

concelho Jardins locais 

Missa Coro Ars Vocalis 17 fevereiro 2019 (?)   Lamego Público em geral 

Missa e Concerto CPCE 23 fevereiro 2019 (?)  Fátima Público em geral 

Intercâmbio de Guitarras 
2º período 22 fevereiro 2019 21h30 Alfândega Régia de Vila 

do Conde 
Elementos participantes  

Público em geral 
Masterclasse de Canto Luís 
Rendas ou Ana Leonor 
Pereira 

02 a 04 de março 2019   Elementos participantes 

Estágio do 5ºgrau 2º 
período (CC) 06 março 2019    Casa da Juventude - 

Polivalente Elementos participantes 

Audição de Classes 07 março 2019 18h30 Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio 

Comunidade Escolar 
Público em geral 

Apresentação Estágio de 
Improvisação 09 março 2019 18h30 Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio 
Comunidade Escolar 

Público em geral 

Audição Classe 25 a 29 março 2019 18h30 Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio 

Comunidade Escolar 
Público em geral 

Audição de Páscoa 
(Forjães e Marinhas)  27 março 2019  18h30 Escola EB de Forjães Público em geral 

Audição de Páscoa 1 
(Esposende)  29 março 2019  18h30 Auditório Municipal de 

Esposende Público em geral 

Audições de Turma 01 a 05 abril 2019   Escolas Comunidade escolar 

Audição de Páscoa 2 
(Esposende) 02 abril  2019 18h30 Auditório Municipal de 

Esposende Público em geral 

Audição de Páscoa  
(Apúlia) 03 abril 2019  18h30 Escola de Apúlia Público em geral 

Audição de Páscoa 
Solistas e Música de 
Câmara 

04 abril 2019  18h30 Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio 

Comunidade Escolar 
Público em geral 
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Atividade Dia concerto Local Público 

Audição de Páscoa 3 
(Esposende) 05 abril 2019  18h30 Auditório Municipal de 

Esposende Público em geral 

Concertos de Páscoa 
CPCE e Ars Vocalis com 
Portuguese Brass 

06 a 19 abril 2019  21h30  Igreja Matriz de 
Esposende Público em geral 

Curso de Piano 09 a 13 abril 2019   EME Elementos participantes 

Masterclasse oboé Prof. 
Fernanda Amorim 6 e 7 abril 2019 19h00 EME Elementos participantes 

Estágio de Cordas 08 a 11 abril 2019     Auditório Municipal Elementos participantes 
Público em geral 

Estágio Guitarras e 
Bandolins 08 a 11 abril 2019   Auditório Municipal Elementos participantes 

Público em geral 

Estágio Banda Júnior de 
Esposende 08 a 12 abril 2019                    21h00  Auditório Municipal Elementos participantes 

Público em geral 

Concerto Dia Mundial da 
Voz 16 abril 2019 19h00 Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio Público em geral 

Concerto pelo Coro de 
Pequenos Cantores St. 
Pierre de Bruxelas  e CPCE 
e Ars Vocalis 

abril 2019 (a definir) 21h30 Igreja Paroquial de Belinho Público em geral 

Divulgação e promoção 
da EME pelas escolas abril/maio 2019  escolas do 1º ciclo Escolas locais 

Visita de Estudo 3 maio 2019   a definir Elementos participantes 

Visita de Estudo (alunos de 
canto) - Musical Theatro 
Circo 

maio 2019 (a definir)  Theatro Circo Braga Elementos participantes 

Audição de Classes 13 maio 2019 18h30 Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio 

Comunidade Escolar 
Público em geral 

Intercâmbio de Guitarras 
3º período 24 de maio 2019 21h30 Conservatório Bonfim Elementos participantes 

Público em geral 

Gala e Concerto Finalistas  25 maio 2019 21h00 Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio 

Comunidade Escolar 
Público em geral 

Audição de Classe 20 a 31 maio 2019  18h30 Fórum Rodrigues Sampaio Comunidade Escolar 
Público em geral 

Audições de Turma 31 de maio a 13 de junho 
2019   Escolas Comunidade escolar 

Recitais do 5ºgrau 
Instrumento 31 maio 2019 18h30 Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio 
Comunidade Escolar 

Público em geral 

Recitais do 5ºgrau 
Instrumento 01 junho 2019  11h00/15h00/17h00 Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio 
Comunidade Escolar 

Público em geral 

Recitais do 5ºgrau 
Instrumento 02 junho 2019  11h00 Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio 
Comunidade Escolar 

Público em geral 

Concerto CPCE "Viagem" 08 junho 2019 21h30 Auditório Municipal de 
Esposende Público em geral 

Concerto Ars Vocalis 
"Liberdade" 09 junho 2019 21h30 Auditório Municipal de 

Esposende Público em geral 

Audição Final de ano 
solistas e Musica Câmara 14 junho 2019  18h30 Fórum Rodrigues Sampaio Comunidade Escolar 

Público em geral 

Festa Final Zendensino 15 junho 2019  Escola do Ramalhão Comunidade escolar 

Visita de Estudo 17 junho 2019   a definir Elementos participantes 

Apresentação Estágio de 
Improvisação 22 junho 2019 18h30 Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio 
Comunidade Escolar 

Público em geral 

Curso de Verão (Piano 
Iniciação) 24 a 28 junho 2019    EME Elementos participantes 
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Atividade Dia concerto Local Público 

Estágio Banda Júnior de 
Esposende 

24 junho 2018 a 05 julho 
2019  19h00 EME e Auditório Municipal 

e Polivalente 
Elementos participantes 

Público em geral 

Concerto Consensium 
Catantium II 30 junho 2019 21h30 Igreja de Apúlia Público em geral 

Estágio de Cordas, 
Guitarras e Bandolins 01 a 12 julho 2019 19h00 EME e Auditório Municipal 

e Polivalente 
Elementos participantes 

Público em geral 

Curso de Verão (Piano 
Básico) 2 a 12 julho 2019   EME e Fórum  Elementos participantes 

Estágio Pedro Neves 
(piano) 15 a 20 julho 2019 21h00 Auditório Municipal de 

Esposende 
Elementos participantes 

Público em geral 

Curso de Verão Iniciação 
Musical 08 a 13 julho 2019   EME Elementos participantes 

Público em geral 
Curso de Verão Canto 
com pequena orquestra 
de sopros 

08 a 13 julho 2019     Elementos participantes 
Público em geral 

Estágio verão CPCE e Ars 
Vocalis 15 a 31 julho 2019     Elementos participantes  

Masterclasse Filipe 
Carvalheiro 2ª quinzena julho 2019     Elementos participantes  

Gravação 3º disco CPCE 2ª quinzena julho 2019     Elementos participantes  

Vídeo Coro Ars Vocalis 2ª quinzena julho 2019     Elementos participantes  

Concerto de verão Let's 
Dance 26 julho 2019 21h30 Casa da Juventude Público em geral 

Digressão CPCE e Ars 
Vocalis 27 a 31 julho 2019   a definir Elementos participantes  

 

4. Avaliação do Plano de Atividades  

 

A apreciação do Plano de Atividades e o cumprimento dos seus propósitos é condição 

fundamental para avaliarmos o nosso trabalho. Quer ao nível dos contributos 

pedagógicos que damos, no terreno, para os nossos alunos e comunidade educativa, 

quer, também, ao nível cultural e artístico, entendemos o nosso papel primordial numa 

ação, iminentemente, como comunitária e de serviço público. Torna-se, portanto, 

prioritária uma análise quanto ao sucesso das nossas atividades nos seus diferentes 

domínios.  

Esta apreciação, enquanto elemento autocritico da nossa ação, incluirá uma análise 

do Conselho Pedagógico, ouvidos os professores, os alunos e os parceiros, sobre o 

sucesso das atividades no que aos principais objetivos estabelecidos diz respeito e que 

passam pela participação do público em geral, pela participação dos alunos e da 

comunidade educativa. 
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Os elementos que servirão de análise consistem em fichas de atividade, preenchidas 

pelo professor responsável pela atividade e que incluem todos os elementos a observar, 

assim como, por inquéritos levados a cabo ao longo do ano. 

 

5. Conclusões 

A elaboração deste Plano reveste-se de uma enorme importância para a Escola de 

Música de Esposende.  

Os objetivos expostos são ambiciosos e, provavelmente, de difícil concretização, no 

entanto, constituem-se como marco daquela que é a visão para a escola a curto prazo, 

por um lado, e, por outro, determina as bases de uma visão a longo prazo para a escola. 

Este plano estabelece um rumo para a EME assente num princípio fundamental e que 

passa, essencialmente, por darmos um contributo pedagógico, cultural e artístico 

concreto para o desenvolvimento da comunidade esposendense e, com isso, 

contagiar e enriquecer a sociedade no seu todo. 

Enquanto plano de trabalho, entende-se esta proposta, já como um sucesso, dado o 

trabalho realizado ao nível do seu primeiro compromisso, tendo as relações com as 

distintas instituições do concelho saído fortificadas, apresentando já boas perspetivas 

para os resultados esperados destas atividades assim como das relações futuras.  

Como resultado do trabalho em equipa, quer dos professores quer dos restantes 

colaboradores da instituição, este plano é também, desde já, um sucesso pois reflete a 

vontade dos intervenientes na ação pedagógica, cultural e artística da escola. 

Estamos confiantes de que será possível cumprir com este Plano e que as atividades 

desenvolvidas tenham o sucesso esperado e sejam o mote para as ações futuras da 

EME nos próximos anos. 

 

 


