
A Clave de Soft é uma
estrutura com mais de
20 anos que surge com
uma missão e um
objetivo bem definidos
– Educar pela Música! 

Vinte anos depois, é
gratificante utilizar a
sua missão para
designar o novo projeto
que apresenta às
escolas do ensino
regular. 

EDUCAR PELA MÚSICA 
Programa de Música para o Ensino Regular

Educar pela Música é um programa de ensino da música dirigido às

escolas do ensino regular, desde o berçário até ao final do ensino básico,

pensado, estruturado e concebido, fruto da larga experiência da Clave de

Soft a desenvolver projetos em Portugal e no estrangeiro.

 

Educar pela Música é o resultado de um know-how acumulado que

possibilita a elaboração de um programa de uma perspetiva diferente –

aquela, onde para além de uma abordagem às Aprendizagens Essenciais

definidas pelo Ministério da Educação, é sobretudo a experiência de mais

de 20 anos no terreno que determinam as suas linhas orientadoras. 

Um programa que tanto pode ser implementado pelo(s) próprio(s)

professor(es) da instituição educativa, como por um ou mais professores da

Clave de Soft habilitado(s) para lecionar(em) aulas de Música para Bebés /

Expressão Musical / Educação Musical, aos diferentes níveis de

escolaridade, bem como aulas de instrumento, individuais ou de grupo

(componente extracurricular).

Com o Educar pela Música queremos tornar o ensino da música nas

escolas mais atrativo, proporcionando através das  várias propostas

educativas oferecidas pela Clave de Soft,  uma diversidade  de ações

estratégicas de ensino em articulação com  o perfil dos alunos e com os

vários domínios das Aprendizagens Essenciais.



Ações
Estratégicas

SING THE WORLD 

"Sing the World" leva às escolas da União Europeia a oportunidade de

vivenciarem uma experiência singular, envolvendo alunos, professores e pais na

gravação, edição e lançamento de um DVD com canções de todo o Mundo, com

especial relevo para a música tradicional do velho continente. 

Nascido em Portugal em 2000, é uma iniciativa que se estende a Espanha em

2008 e mais recentemente a França, com a adesão de centenas de comunidades

escolares em toda a Europa. 

"Sing the World" é um projeto de emoções fortes que promove a identidade da

instituição educativa, fomenta a partilha e a união da comunidade escolar e

contribui ativamente para a descoberta de um legado único no mundo - a sua

herança musical! 

ESCOLA A UMA SÓ VOZ 

Contrariando as limitações impostas pelo contexto de pandemia e encarando-as

como uma oportunidade, a Clave de Soft iniciou um novo projeto intitulado

"Escola a Uma Só Voz" que reúne num palco Virtual 3D, alunos, professores,

funcionários e pais, entoando o hino da escola / agrupamento de escolas. 

O resultado é um coro de centenas de vozes com imagens impressionantes que

deixam uma marca indelével na memória de quem participa, promovendo o

espírito de união e identidade da escola / agrupamento de escolas. 

É também um formato adequado para a época natalícia, onde toda a

comunidade educativa se une para cantar um tema de Natal num palco repleto

de neve e onde não faltam o pinheiro com as luzes a piscar, o presépio, e toda a

magia própria do Natal. 

 

CONCERTOS DIDÁTICOS 

Um conjunto de ateliês de música de câmara orientados por profissionais de

orquestra que se deslocam à Instituição Educativa para apresentar um programa

elaborado para esse fim. 

As formações podem ser diversas, de acordo com o programa escolhido, sendo a

mais usual o quarteto de cordas constituído por dois violinos, uma viola e um

violoncelo. Outras formações podem também incluir uma flauta transversal, um

clarinete e um fagote. 

Os programas propostos são criados de raiz pela Clave de Soft tendo em conta o

público-alvo. Canções como “A machadinha”, “Atirei o pau ao gato” ou “Oliveira da

serra” são executadas pelos músicos à medida que os próprios vão desmontando

as obras interpretadas, comentando os diferentes aspetos que lhes são inerentes

(forma, dinâmica, instrumento solista, etc.). Cria-se assim uma interação bastante

enriquecedora que estimula os sentidos e a curiosidade das crianças e jovens. 

https://www.singtheworld.eu/
https://www.clavedesoft.pt/escola-a-uma-so-voz
https://www.clavedesoft.pt/escola-a-uma-so-voz
https://www.clavedesoft.pt/concertos-didaticos


CONTOS COM MÚSICA 

Direcionado aos Jardins de Infância e Escolas do 1º ciclo, "Contos com Música"

propõe a gravação e edição de um CD com contos infantis, criados, trabalhados e

narrados pelas próprias crianças com a ajuda dos respetivos educadores e com

música original composta à medida de cada história. 

A Clave de Soft fornece todos os meios necessários à concretização deste

trabalho, nomeadamente a deslocação à escola de um estúdio móvel para a

gravação das vozes das crianças, a posterior edição em estúdio dos conteúdos

captados, a composição e orquestração da música original adaptada ao enredo

de cada história, a conceção das artes gráficas para a capa do CD e a sua

produção na fábrica. 

Enquanto projeto inclusivo, "Contos com Música" envolve todas as turmas da

instituição educativa na criação de um registo fonográfico, reflexo da criatividade

e iniciativa de toda comunidade escolar, tendo como resultado final um CD que

surpreende os encarregados de educação pela originalidade e qualidade do

trabalho apresentado. 

VEM CANTAR NO TEU MUSICAL 

Direcionado a um público jovem (Pré-escolar, 1º e 2º ciclos do ensino básico),

“Vem Cantar no Teu Musical” é uma proposta educativa inovadora que tem por

objetivo, para além da mais-valia inerente à vivência de um espetáculo de teatro

musical, introduzir as crianças para o conceito de “canto a diferentes vozes”. 

Os alunos são preparados em sala de aula pelos professores de música (com o

apoio de material fornecido pela Clave de Soft), para assim poderem interagir

com os atores em palco, cantando a partir da plateia a sua “voz” nos diversos

momentos musicais ao longo da peça. 

“Vem Cantar no Teu Musical” assume ainda um papel interdisciplinar uma vez

que os espetáculos têm por base obras do Plano Nacional de Leitura incluídas

nas metas curriculares do programa de português. Um dos objetivos do projeto é,

desta forma, promover o interesse e a motivação pela leitura das histórias do

programa curricular de português. 

As canções são originais, criadas e orquestradas pela Clave de Soft de acordo

com a história, e o seu instrumental é reproduzido na peça de teatro com o

auxílio de equipamento áudio. Além dos adereços e dos figurinos, a cenografia é

apoiada por meios multimédia. 

CONTACTOS:
 

TELEFONE: 217 524 795
TELEMÓVEL: 965 228 390

 
 EMAIL: GERAL@CLAVEDESOFT.PT

 
RUA ARMINDO RODRIGUES, 11C

1600-414 LISBOA 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CLIQUE AQUI

Ações
Estratégicas

https://www.clavedesoft.pt/contos-com-musica
https://www.clavedesoft.pt/vem-cantar-no-teu-musical
https://www.clavedesoft.pt/vem-cantar-no-teu-musical
https://www.clavedesoft.pt/educar-pela-musica-form

