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ESCOLA DE MÚSICA «LUIS ANTÓNIO MALDONADO RODRIGUES» 

 

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2018/2019 

 

1º Período 

                               

MÊS DIA HORA LOCAL ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

Entre 7 e 12 de Setembro  Escola de Música Início do ano letivo  População escolar 

O
u

tu
b

ro
 

A definir 
8h45-

13h30 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

Visita de estudo 
 

Atividade de âmbito 

extracurricular 

Assistir ao ensaio geral de um 

concerto da Temporada de 

Música Gulbenkian; ver/ouvir ao 

vivo o trabalho de músicos 

profissionais 

 

 Alunos; professores 

Vários/ a 

definir 
18h30 

Auditório da 

Física 
Audições de classe 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Alunos das classes respetivas 

N
o

ve
m

b
ro

 

A definir 
8h45-

13h30 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

Visita de estudo 
 

Atividade de âmbito 

extracurricular 

Assistir ao ensaio geral de um 

concerto da Temporada de 

Música Gulbenkian; ver/ouvir ao 

vivo o trabalho de músicos 

profissionais 

 

 Alunos; professores 

 

D
ez

em
b

ro
 

Vários/a 

definir 
18h30 

Escola de 

Música 
Audições de classe 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Alunos das classes respetivas 
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A definir 19h00 
Externato de 

Penafirme 
Audição de Natal 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Alunos da Escola de Música 

que frequentam o Externato 

de Penafirme 

A definir 15h00 A definir Audição de Natal 

Apresentação em público do 

trabalho realizado em 

colaboração com a escola de 

ensino regular 

Alunos da EB Padre Francisco 

Soares 

Entre 3 e 

14 
vários 

Escola de 

Música 

Provas de avaliação de 
instrumento  

Sensibilizar e disciplinar os 

alunos para o momento de 

avaliação 

Alunos e professores 

9 16h00 
Igreja da 

Misericórdia 
Concerto de Natal  

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Alunos e professores de 

várias classes instrumentais e 

vocais 

12 19h00 Teatro Cine Audição de Natal 

Apresentação em público do 

trabalho realizado; entrega dos 

diplomas de conclusão de curso 

2017-18 

Alunos e professores de 

várias classes instrumentais e 

vocais; antigos alunos 

A definir 18h30 
Auditório da 

Física 
Audição de Natal 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Alunos das classes de 

iniciação e 2º ciclo 

17 e 18  
(a confirmar) 

A confirmar 

 

Escola de 

Música 

Masterclass de Guitarra 
 

Atividade de âmbito 

extracurricular 

Aperfeiçoamento técnico; 

contacto com alunos e 

professores de outras escolas 

Alunos das classes de guitarra 

 

 

 

2ºPeríodo 
 

MÊS DIA HORA LOCAL ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

Ja
n

ei
ro

 

19 A definir 
Auditório da 

Física 
Audição 

Comemorar o aniversário da 

Escola de Música 

 

 Alunos e professores 
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A definir 
8h45 -

14h00 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

Visita de estudo 
 

Atividade de âmbito 

extracurricular 

Assistir ao ensaio geral de um 

concerto da Temporada de 

Música Gulbenkian; ver/ouvir 

ao vivo o trabalho de músicos 

profissionais 

Alunos e professores 

Vários várias 
Auditório da 

Física 

 
Audições de classe 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Alunos e professores 

 A definir 18h30 
Auditório da 

Física 
Audição de Carnaval 

 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Alunos das classes de Iniciação  

Vários várias 

 

Auditório da 

Física 
Audições de classe 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Alunos e professores 

A definir vários 
Escola de 

Música 

Provas de avaliação de 
instrumento  

Sensibilizar e disciplinar os 

alunos para o momento de 

avaliação 

Alunos e professores 

A definir 19h00 
Externato de 

Penafirme 
Audição de final do  2º 
Período 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Alunos de várias classes 

 A definir A definir 

 

Igreja da 

Misericórdia 
Concerto temático  

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Professores e alunos de várias 

classes de instrumentos 

 A definir 18h30 
Auditório da 

Física 

Audição de final do  2º 
Periodo 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Alunos de várias classes 

A definir A definir 
Auditório da 

Física 

Masterclass de Piano 
 

Atividades de âmbito 

extracurricular 

Aperfeiçoamento técnico; 

contacto com alunos e 

professores de outras escolas 

Alunos e professores 

Fe
ve

re
ir

o
 

A definir 

 
A definir 

Auditório da 

Física 

Atelier de improvisação  
 

Atividade de âmbito 

extracurricular 

Explorar as possibilidades da 

improvisação instrumental e 

vocal 

Alunos da Escola; população em 

geral.  
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3ºPeríodo 
 

MÊS DIA HORA LOCAL ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

9 
A 

definir 
AEFDTV 

Aniversário da Associação 
Física e Desportiva de Torres 
Vedras 

Dar a conhecer a Escola de Música e 

o trabalho realizado; Comemorar o 

aniversário da Física 

Comunidade escolar; Público em 

geral 

 

 A definir 
A 

definir 
A definir Concerto Coro e Orquestra  

Apresentação em público do 

trabalho realizado 
Professores e alunos 

A
b

ri
l 

28, 29 e 30 
A 

definir 
Teatro Cine Espetáculo Música e Dança 

 

Comemoração do Dia Mundial da 

Dança  

Plataforma Estufa/Alunos da 

Escola de Música 

Vários várias 
Auditório da 

Física 
Audições de classe 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 
Alunos e professores 

 A definir 
10h-

13h00 

Escola de 

Música 
Aulas abertas 

Divulgação da Escola de Música, 

através de demonstrações das 

classes de instrumento no 1º ciclo do 

ensino básico 

 

Professores e alunos da Escola 

de Música M
ai

o
 

A definir 
A 

definir 

 

A definir 

 
Encontro de coros 

Intercâmbio e partilha de 

experiências e saberes entre alunos 

de diferentes escolas 

Professores e alunos da Escola 

de Música e de outras escolas. 

Vários várias 
Auditório da 

Física 
Audições de classe 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 
Alunos e professores 

Ju
n

h
o

 

A definir vários 
Escola de 

Música 

Provas de avaliação de 
instrumento  

Sensibilizar e disciplinar os alunos 

para o momento de avaliação 
Alunos e professores 



5 

 

 A definir 21h00 
Teatro Cine 

 

Audição de encerramento do 
ano lectivo 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 
Alunos de diferentes classes 

 A definir 
10h-

13h00 

Escola de 

Música 
Aulas abertas 

Divulgação da Escola de Música, 

através de demonstrações das 

classes de instrumento no 1º ciclo do 

ensino básico 

Professores e alunos da Escola 

de Música 

Ju
lh

o
 

Primeira 

quinzena 

A 

definir 

Escola de 

Música 

Actividades pós-lectivas 
 

Atividades de âmbito 

extracurricular 

Concluir o trabalho realizado ao 

longo do ano lectivo; preparar o 

próximo 

População escolar 

 

OBS. Plano sujeito a alterações. 

           

Torres Vedras, 8 de outubro de 2018 (atualização) 

 

A Direção Pedagógica 


