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Estabelecimento de ensino integrante da rede pública.
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O Ensino Artístico Especializado – Música

A Escola de Música São Teotónio (EMST)

Para quem
Os cursos artísticos especializados, na área da Música, podem ser o percurso mais
indicado para os estudantes que:

O Humanismo Cristão: um Projeto Educativo, uma escola
plural.

- Sentem uma vocação nesta área e procuram um ensino onde possam desenvolver
as suas aptidões ou talentos artísticos;

-Escola plural, aberta à inovação e sempre respeitadora da diferença:
-Inspirada na visão cristã da pessoa e da sociedade;

- Pretendem obter uma formação sólida que lhes permita vir a exercer uma
profissão nesta área artística;

-Centrada no aluno e no desenvolvimento das suas capacidades;

-Não sabendo, ainda, se querem seguir uma carreira profissional nesta área,
tenham interesse em manter-se ativos como músicos ao nível amador;

-Aberta ao meio e construída com a participação e corresponsabilidade
de todos;

-Tencionem prosseguir estudos superiores na área da Música.
Quais os objetivos
-Os cursos básicos e visam proporcionar o aprofundamento da formação musical
e dos conhecimentos em ciências musicais, propiciando o domínio avançado da
execução dos instrumentos bem como das técnicas vocais.
-Formar músicos – profissionais ou amadores – para desenvolverem a sua atividade
quer a solo, criando os seus próprios agrupamentos, quer em orquestras, bandas
filarmónicas, grupos corais e outros grupos musicais.
-Formar públicos, com conhecimento, experiência e apurado sentido critico,
incentivando-os a ter um papel ativo e de elevado grau de exigência no panorama
musical.

-Um Projeto Educativo único, englobando as componentes geral e artística
especializada de forma harmoniosa e transdisciplinar (regime Integrado);
-Escola que se afirma pela qualidade educativa;
-Educação pela Arte:
-promove o respeito pela música, a dedicação, a persistência e a estrutura
de organização do trabalho são pedras basilares, devendo ser aplicadas às
outras áreas dos saberes.
-proporciona momentos musicais/ culturais em que os membros da
comunidade educativa são os intervenientes – “Aprender, fazendo”;
-mantém parcerias com instituições e agentes culturais, locais e regionais,
na procura de momentos de apresentação pública dos seus alunos.

Opção pelo Ensino Artístico Especializado da Música
-A componente musical não é uma atividade de enriquecimento curricular;

-Estudar na EMST requer disponibilidade para apresentações musicais em dias e
horários para além da componente letiva, dentro e fora da escola.

-É uma opção curricular e prioritária enquanto frequentada;
-Requer vontade e determinação para um estudo constante e rigoroso ao nível
do instrumento;
-Formação pessoal e académica através da música;
-Conjugação da condição de estudante com a de agente cultural (músico).

-Valores fundamentais que cultiva: Autonomia; Responsabilidade;
Solidariedade; Criatividade; Cidadania; Empreendedorismo; Interioridade;

