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Música na Escola 2014 

 

Com o objetivo de divulgar, sensibilizar e formar o público infantil para a música, dando 

ênfase à participação das Crianças no processo de realização musical, através da interação com 

a orquestra por meio de diversas estratégias, a Câmara Municipal de Aveiro oferece à 

Comunidade Educativa do Município o programa de formação e animação musical “Música na 

Escola”, com a colaboração da Orquestra Filarmonia das Beiras. 

Para participar neste evento a Câmara Municipal de Aveiro decidiu contemplar todas as 

Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico, estando previstas cinco sessões, duas nos dias 25 e 26 e 

uma no dia 27 de março, as quais decorrerão no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, das 

9.30 às 10.15 horas e das 10.45 às 11.30 horas. 

A Sessão de Encerramento realiza-se no domingo, dia 30 de março, pelas 16h00, com o 

Concerto de Família no Teatro Aveirense, num momento de partilha e interação entre as 

Crianças e os seus Familiares. 

Este ano, o Programa Música na Escola terá como título “A Orquestra toca um conto! O 

Gato das Botas“, sendo uma obra do repertório orquestral que apresenta caraterísticas que lhe 

conferem grande potencialidade pedagógica a ser explorada por variados enquadramentos, para 

além da oportunidade de ouvir uma orquestra ao vivo e a explicação sobre aquilo que é ouvido. 

Na edição deste ano participarão cerca de 2.500 Alunos do 1º Ciclo do Município de 

Aveiro, acompanhados por 175 Docentes, os quais terão oportunidade de vivenciar uma 

experiência diferente, num ambiente lúdico e de aprendizagem importante para a educação para 

a cultura.  



Para além de proporcionar as sessões pedagógicas, a Câmara Municipal de Aveiro 

facultará igualmente o transporte de todas as Crianças para o Centro Cultural e de Congressos, 

numa aposta de investimento na Educação e Formação das nossas Crianças. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos, Eng. 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


