Ficha de Inscrição
Nome: .....................................................................................................
..................................................................................................................

!

Idade: ................. Ano de escolaridade: ..................

Opção 1:

O Colégio Dom Diogo de Sousa tem uma
história e uma tradição de meio século dedicado à

Educação Musical + Instrumento

COLÉGIO DOM DIOGO DE
SOUSA

tarefa do ensino/educação. Esta tradição, rica de
sucesso educativo, reconhecida na região e no

Violino

Violoncelo

Guitarra

Piano

Flauta Transversal

país, obra de um grande pedagogo que sonhou,
criou e dirigiu o Colégio durante mais de quarenta
anos, Monsenhor Elísio Fernandes de Araújo,
assenta numa filosofia de inspiração cristã que

Bateria

visa o desenvolvimento integral da personalidade

Opção 2:

das crianças e dos jovens numa comunidade
educativa com ambiente familiar e com forte

Educação Musical

sentido de responsabilidade e autodisciplina.
Daqui saíram diversas gerações de jovens que

Opção 3:

perpetuam o Colégio e são o seu orgulho e o seu
Instrumento

reflexo e que, em todos os quadrantes da vida
ativa, além de técnicos e profissionais de renome

Violino

Violoncelo

Guitarra

Piano

Flauta Transversal

cidadãos.

Bateria

..................................................................................................................

...............................................

A
MÚSICA

são, antes de tudo, homens de corpo inteiro e bons

Nome do Encarregado de Educação:

Contacto telefónico:

VIVER

Endereço eletrónico:
...............................................................

Em caso de dúvidas contactar o Professor José Marques. Entregar a
inscrição até ao dia 25 de setembro à professora titular de turma.
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Bateria
Educação Musical

Inscreve-te!

VIVER A MÚSICA

No âmbito da prática instrumental
desenvolvem-se competências
especificamente musicais,
nomeadamente: a concentração, a
memória auditiva, a audição interior, a
sensibilidade estética, a expressão
musical como forma de utilizar a música
enquanto linguagem capaz de suscitar
emoções.
A prática instrumental pretende elevar a
auto-estima e promover o talento e a
criatividade dos alunos, bem como
contribuir para o seu desenvolvimento
integral.
As aulas de instrumento serão lecionadas
semanalmente e terão a duração de trinta
minutos, com um professor
especializado da disciplina.

A música é única para os seres humanos e, como as
outras artes é tão básica como a linguagem para a
existência e o desenvolvimento humanos. Através da
música, as crianças aprendem a conhecer-se a si
próprias, aos outros e à vida. (GORDON, 2000, p.6)

