
      Circular n.º 25 – 2018/2019 

      Ramada, 4 de janeiro de 2019 

 

 
 
     Exmo.(a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação, 

A música tem vindo a mostrar ao longo de todas as gerações que é um fator de grande 
interesse na vivência constante do ser humano, quer enquanto entidade, quer enquanto 
membro de uma sociedade.  
Segundo Merriam (1964) “(…) provavelmente não há nenhuma outra atividade humana 
cultural que seja tão influente e que alcance, modele e frequentemente controle tanto o 
comportamento humano como a música e a investigaçãoo psicollógica está a começar a 
relevar o enorme poder que a música exerce sobre as pessoas, de várias maneiras” 
(Citado por Hargreaves, 1999, p. 5).  
A atividade musical tem o poder aglutinante de aproximar as pessoas, de encontrar temas 
comuns de interesse, de fazer a diferença a vários níveis - social, artístico, cultural, 
emocional, pedagógico - com um impacto evidente nas camadas mais jovens. 
 
Assim sendo, iremos criar uma orquestra com os alunos do ICE (OICE – Orquestra 
Instituto de Ciências Educativas), onde teremos um vasto grupo de instrumentos de sopro 
(clarinete, flauta transversal, trompete, trombones, trompas), de percussão, e de cordas 
(violoncelo e contrabaixo).  
A escolha do instrumento será feita consoante a aptidão de cada um. Os alunos terão, 
num primeiro momento, a possibilidade de experimentar vários instrumentos antes de 
proceder à aquisição do seu. 
A aprendizagem destes instrumentos terá um custo de 35€ mensais, sendo a inscrição 
feita na secretaria. As aulas de Formação Musical e as de Instrumento serão lecionadas à 
segunda-feira das 16h30 às 18h. 
Esta atividade só poderá ter início com um mínimo de 10 inscrições. 
A orquestra ICE terá o privilégio de ter como professor e mentor o Sr. Professor Doutor 
Francisco Ribeiro, docente na Escola Superior de Música de Lisboa e solista da Orquestra 
São Carlos. 
 
                                                                                                    Atentamente 
                                                                                     O professor de Educação Musical  
                                 André Moisés  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         

Agradecemos que confirme a receção da circular n.º25, via caderneta ou via e-mail do 

respetivo Diretor de Turma.  

  

 


