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E@D 

Fevereiro de 2021 

 

A Academia de Música de Arouca, adota para o período que se avizinha o Plano de 

Funcionamento aprovado em CP em Julho de 2020 com as adaptações decididas em Reunião 

Geral de Professores a 2 de fevereiro de 2021. 

 

A mancha horária é mantida inalterada quer nos Agrupamentos de Escola de Arouca e de Escariz, 

bem como no Curso de Iniciação e Curso Secundário. 

No Curso Básico Articulado, devem ser acautelados os dias sem componente letiva, uma vez que 

as aulas individuais de Instrumento são agendadas nesses momentos. 

As aulas iniciam a 08 de fevereiro e terão as mesmas alterações que constarem na escola do ensino 

regular. No Curso Secundário, uma vez que há aulas que são lecionadas ao sábado, conta o sábado 

seguinte ao término oficial. 

  

Relativamente ao Plano de Funcionamento, procede-se à adaptação dos tempos síncronos em 

especial nas disciplinas teóricas e de Classe de Conjunto 

Assim,  

• No Curso de Iniciação, é mantida toda a componente com registo de aulas síncronas. 

• Nos Curso Básico Articulado e Curso Secundário: 

o Instrumento - aula síncrona (45 minutos) na hora estabelecida ou em horário 

acordado entre o EE e o professor da disciplina. 

o Disciplina de Formação Musical 

§ Aula semanal de 1 tempo em tempo síncrono para leituras e outros trabalho 

com duração ajustada a 40 min (para permitir a saída e entrada de 

plataformas/ aulas). 

§ Aula semanal de 2 tempos/ 1 bloco com uma pequena introdução síncrona 

de até 20 minutos e trabalho assíncrono para desenvolver trabalho autónomo 

e apresentação de trabalhos como fichas, descodificações etc. 

o Disciplina de Classe de Conjunto 
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§ Aula semanal de 2 tempos/ 1 bloco com uma pequena introdução síncrona 

de até 20 minutos e trabalho assíncrono para desenvolver trabalho autónomo 

e apresentação de trabalhos e/ ou para análise de partituras; gravações de 

excertos em "play along", outros...  

Quanto aos Momentos de avaliação (Testes Trimestrais e Prova de Transição). 

• Instrumentos  

o prova síncrona apenas com o professor 

o Conteúdo constantes das matrizes disponíveis na página da AMA 

• Disciplinas Teóricas  

o Avaliação na modalidade de teste oral em tempo síncrono 

o Conteúdos e matrizes serão ajustados até a próxima semana 

o A disciplina de ATC  

§ analise em formato de teste oral 

§ composição em formato de teste escrito 

  

Datas dos momentos de avaliação 

• Disciplinas Teóricas de 08/03 a 13/03 

• Instrumentos de 15/03 a 19/03 

   

Arouca, 02 de fevereiro de 2021 


