
 

Objetivos  

O Clube de Guitarra tem como objetivo principal, proporcionar aos alunos a aprendizagem da 

guitarra clássica.  

Apresenta-se alguns dos objetivos fundamentais do Clube de Guitarra: 

• Proporcionar a aprendizagem de recursos técnicos próprios do 

instrumento; 

• Desenvolver o sentido estético e crítico;   

• Desenvolver a sensibilidade a expressão musical individual e coletiva; 

• Promover o conceito de obra de arte e o interesse por novos paradigmas 

musicais; 

• Desenvolver a concentração a memória auditiva e a capacidade de 

estudo;  

• Ampliar os conhecimentos de cultura geral;  

• Promover a interdisciplinaridade entre os diferentes Departamentos do 

Agrupamento;  

 

Competências a desenvolver 

As aulas irão permitir o desenvolvimento de competências no trabalho em grupo, através de grupos 

de câmara, promovendo o Saber Ser e Saber Estar.   

O clube é também uma oportunidade para os alunos aplicarem e aprofundarem os conhecimentos 

adquiridos nas aulas de Educação Musical, através da prática musical com o instrumento.       

Relativamente às competências próprias do instrumento, serão ensinadas as técnicas básicas, tais 

como, arpejos de três ou quatro cordas; a pulsação com os dedos indicador e médio; a técnica 

simultânea simples polegar e dedos indicador/médio.  

O desenvolvimento da confiança e autoestima, relevantes para a expressão musical do aluno, serão 

desenvolvidas através da participação em audições, integradas no Plano Anual de Atividades.  

 

Modelo de funcionamento 

As aulas serão constituídas por grupos de quatro alunos no máximo, por cada tempo semanal, que 

trabalhará conjuntamente a aprendizagem técnica do instrumento.    

Ao responsável pelo clube caberá a formação dos grupos de trabalho, a escolha do reportório 

musical e os respetivos ensaios.    

Cada grupo de trabalho frequentará o clube, um tempo semanal. Os alunos inscritos serão 

distribuídos equitativamente, de forma a constituírem um grupo equilibrado.    

O horário e os moldes de funcionamento do Clube de Guitarra serão divulgados através de uma 

informação oficial, que será veiculada em todas as turmas, na perspetiva da abertura das inscrições, 



em regime de voluntariado. Será dada primazia na constituição dos grupos de trabalho, aos alunos 

do 2º e 3º ciclos que frequentam a disciplina de Educação Musical e Música.  

      

Atividades 

Sempre que possível, os alunos serão encorajados a apresentar o trabalho desenvolvido no clube, 

associando-se ao Plano Anual de Atividades definido pela escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


