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ESCOLA DE MÚSICA «LUIS ANTÓNIO MALDONADO RODRIGUES» 

 

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2019/2020 

 

 

1º Período 

                               

MÊS DIA HORA LOCAL ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

30 e 31 de 

Agosto  
17h00 Ruas da cidade 

“É preciso resistir!” - Ópera de 
Rua integrada no Festival 
Novas Invasões 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 
Alunos de Coro 

Entre 10 e 13 de Setembro 
Escola de Música 

e escolas 

protocoladas 

Início das atividades letivas  População escolar 

Se
te

m
b

ro
 

27 21h00 Teatro Cine Concerto pedagógico  
Colaborar com músicos 

profissionais; Alargar os 

horizontes musicais;  

Grupo de Música 

Contemporânea de Lisboa; 

alunos de diversos 

instrumentos 

vários vários 
Auditório da 

Física 
Audições de classe 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 
Alunos de várias classes 

2 16h00 Sé de Lisboa 

N
o

ve
m

b
ro

 

3 16h00 
Igreja da Graça 

(Torres Vedras) 

Requiem de G. Fauré -
Concerto em colaboração com 
a Orquestra Académica da 
Universidade de Lisboa 

Apresentação em público do 

trabalho realizado; intercâmbio 

com outras instituições 

Alunos de Coro; Orquestra 

Académica da Universidade de 

Lisboa. 
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13 21h30 
Teatro Cine de 

Torres Vedras 
Sessão solene Madeira Torres 

Participação na sessão solene de 

entrega de diplomas do 

Agruoamento de Escolas de 

Madeira Torres no âmbito do 

protocolo de ensino articulado de 

música. 

Alunos de coro; professores. 

21 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 de piano; professores 

23 21h30 
Pavilhão 

Multiusos 

Concerto comemorativo dos 
40 anos da elevação de Torres 
Vedras a Cidade 

Apresentação em público do 

trabalho realizado; fazer música 

em conjunto com outras 

instituições musicais da cidade 

Alunos de coro 

 

4 16h30 
Auditório da 

Física 
Olimpíadas das Teclas 

Apresentação em público do trabalho 

realizado; promover e incentivar o 

estudo do instrumento 

Alunos de instrumentos de tecla 

e professores respectivos 

A definir 15h00 Lar de São José Audição de Natal 
Apresentação em público do trabalho 

realizado; dinamização e interação 

com a comunidade sénior 

Alunos da Escola de Música que 

frequentam a EB Padre 

Francisco Soares 

5 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 de corda friccionada e 

professores 

vários vários 
Auditório da 

Física 
Audições de classe 

Apresentação em público do trabalho 

realizado 
Alunos de várias classes 

A definir vários 
Escola de 

Música 

Provas de avaliação de 
instrumento  

Sensibilizar e disciplinar os alunos 

para o momento de avaliação 
Alunos e professores 

14 

Igreja do 

Seminário de 

Penafirme 

A definir Concerto de Natal 
Apresentação em público do trabalho 

realizado;  
Alunos das várias classes 

D
ez

em
b

ro
 

17 19h00 Teatro Cine Audição de Natal 
Apresentação em público do trabalho 

realizado;  
Alunos das várias classes 
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2ºPeríodo 
 

MÊS DIA HORA LOCAL ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

5 
15h00 – 

18h00 
vários Roteiro de Natal 

Apresentação em público do 

trabalho realizado; interação com 

a comunidade 

Alunos das várias classes de coro 

25 
10h-13h e  

14h-17h 

Igreja da 

Misericórdia de 

Torres Vedras 

Masterclass de Órgão 
Aperfeiçoamento técnico; 

contacto com alunos e 

professores de outras escolas 

Alunos da classe de órgão 

Ja
n

ei
ro

 

26 16h00 
Igreja da 

Misericórdia 

Concerto de Ano Novo 
integrado do IV Ciclo de Órgão 
da Cidade de Torres Vedras 

Apresentação em público do 

trabalho realizado; interação com 

a comunidade 

Coro masculino “Luís António 

Maldonado Rodrigues” 

vários vários 
Auditório da 

Física 
Audições de classe 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 
Alunos de várias classes 

20 
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 

Fe
ve

re
ir

o
 

A definir 18h30 
Auditório da 

Física 
Audição de Carnaval 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 
Alunos das classes de Iniciação  

19 
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  de cordas friccionadas  e 

professores 

M
ar

ço
 

vários vários 
Auditório da 

Física 
Audições de classe 

Apresentação em público do 

trabalho realizado 
Alunos de várias classes 
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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 A definir A definir Encontro de Coros 

Apresentação em público do 

trabalho realizado; 

intercâmbio com outros coros 

e realidades culturais 

Alunos de Coro 

A definir A definir A definir Audições finais do 2ºperiodo 
Apresentação em público do 

trabalho realizado 

Professores e alunos de várias 

classes de instrumentos 

 A definir Todo o dia 
Auditório da 

Física 

Masterclass  
 

Atividade de âmbito 

extracurricular 

Aperfeiçoamento técnico; 

contacto com alunos e 

professores de outras escolas 

Alunos das classes respectivas 

A
b

ri
l 

 A definir Todo o dia 
Auditório da 

Física 

Masterclass  
 

Atividade de âmbito 

extracurricular 

Aperfeiçoamento técnico; 

contacto com alunos e 

professores de outras escolas 

Alunos das classes respectivas 

 

 

 

 

3ºPeríodo 
 

MÊS DIA HORA LOCAL ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

 A definir A definir Concerto de Páscoa 
Apresentação em público do 

trabalho realizado 
Alunos de coro e de orquestra 

A
b

ri
l 

18 A definir Lisboa 
Participação na Temporada 
Darcos – Lagarto Pintado 

Colaborar com músicos 

profissionais; Alargar os horizontes 

musicais; Apresentar o trabalho  

realizado. 

 

Alunos de Coro 
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6 
11h e 

14h 

Teatro Cine 

de Torres 

Vedras 

Viagem musical através dos 
tempos 

Ação pedagógica dedicada ao 1ºciclo 

que visa mostrar um pouco da História 

da Música Clássica e dos instrumentos 

musicais. 

Alunos do 1º ciclo 

7 
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 de piano e professores 

A definir A definir 
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 

 A definir  A definir A definir Concerto Coral 
Apresentação em público do trabalho 

realizado 
Alunos de Coro de 2º ciclo 

M
ai

o
 

Vários várias 
Auditório da  

Física 
Audições de classe 

Apresentação em público do trabalho 

realizado 
Alunos e professores 

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 

17 19h00 
Teatro Cine 

 

Audição de encerramento do 
ano letivo 

Apresentação em público do trabalho 

realizado 
Alunos de diferentes classes Ju

n
h

o
 

 A definir várias 
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 de acordo com o calendário escolar. 

           

Torres Vedras, 12 de novembro de 2019 (atualização) 

A Direção Pedagógica 


