Informação n.º 6-2020/2021
Eventos Musicais da Foco Musical
Concerto Didático “A Floresta d’Água” e Quinteto de Sopro
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
No programa da atividade de Educação Musical deste ano letivo,
estão contemplados os seguintes dois eventos musicais:
PUBLIC CHOICE 2015
YOUNG AUDIENCES MUSIC AWARDS

•

“A Floresta d’Água” – participação online no Concerto didático
interativo, interpretado pela Orquestra Didática da Foco Musical – edição exclusiva para as
escolas parceiras, gravada em março de 20151.

•

Aulas-Concerto com o Quinteto de Sopro da Orquestra Didática da Foco Musical, no nosso
Campo de Jogos.

Concerto didático “A Floresta d’Água”
O Concerto Didático “A Floresta d’Água”, uma obra sinfónica original de João
Salgueiro (música e história), com poema de João Aguiar, interpretada pela
Orquestra Didática da Foco Musical, conta a aventura de uma Gotinha
d'Água, cujo percurso ilustra o ciclo da água.
Cumpre realçar que este concerto não só tem uma forte componente
pedagógica quer do ponto de vista musical quer da expressão corporal que
muito valorizamos mas também se centra na temática da educação
ambiental, encontrando-se em total consonância com o tema do nosso
Projeto Educativo: “Educar para o Desenvolvimento Sustentável”. Queremos aqui reiterar o nosso
agradecimento à Foco Musical que prontamente acolheu o nosso pedido de inclusão desta obra no
programa deste ano letivo.
Segue em anexo o dossiê pedagógico divulgado aquando da última apresentação ao vivo deste
Concerto Didático.
Depois de um trabalho prévio em sala de aula, sob a orientação da Professora Maria Beatriz Cebola
e do Professor Fausto Nobre, as nossas Crianças assistirão ao Concerto nos seguintes dias e horários
na sala multiusos:
Pré-Escolar
2.ª-feira, 24/05 9h30
9h30
4.ª-feira, 26/05
11h15

Salas
Pirilampo e Borboleta
Mocho e Grilo
Papagaio e Sapinho

1.º Ciclo
5.ª-feira, 27/05
3.ª-feira, 01/06

14h00
15h15
14h00
15h15

Turmas
3.º ano A e B
4.º ano A e B
2.º ano
1.º ano

1 Recordamos que em dezembro de 2010 e em março de 2015 este Concerto memorável, criado em 1999, foi
apresentado no âmbito do nosso programa da Foco Musical, sendo uma estreia para os nossos atuais Alunos!
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Ensemble da Orquestra Didática - Quinteto de Sopros
Ao longo de mais de 10 anos de parceria com a Foco Musical, o nosso programa de Expressão
Musical dirigido à faixa etária dos 24/36 meses, ao Pré-Escolar e 1.º Ciclo, tem sido enriquecido com a
vinda de diversos Ensembles da Orquestra Didática da Foco Musical à Associação Ester Janz:
2009/2010 - Ensemble de Cordas (1.º violino, 2.º violino, violeta, violoncelo e contrabaixo)
2010/2011 - Quinteto de Sopros (flauta transversal, oboé, clarinete, trompa e fagote)
2011/2012 - Ensemble de Percussão
2012/2013 - Quarteto Vocal
2013/2014 - Quinteto de Metais
2014/2015 - Quinteto de Cordas (1.º violino, 2.º violino, violeta, violoncelo e contrabaixo)
2015/2016 - Quinteto de Sopros (flauta transversal, oboé, clarinete, trompa e fagote)
2016/2017 - “Outras Músicas, Outros Mundos” – 2 Aulas-concerto: ÁFRICA-KORA, com o Mestre
José Braima Galissá; ÁSIA-SITAR, com Marc Planells Saont
• 2017/2018 - Ensemble de Jazz
• 2018/2019 - Ensemble de Percussão
• Interrupção em 2019/2020, devido à conjuntura pandémica criada pela COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•

Para este ano letivo, contaremos com a presença de um Ensemble de Sopro da
Orquestra Didática da Foco Musical.
Os nossos Alunos irão assistir à obra O Imaginarium, op. 115, constituída por cinco
andamentos, escrita por Jorge Salgueiro, sobre motivos tradicionais de diferentes
zonas do globo para o Quinteto de Sopro: flauta transversal, oboé, clarinete, trompa
e fagote.
Apresentamos, em anexo, o programa destas sessões/espetáculos que terão lugar
na próxima 4.ª-feira, dia 2 de junho, no nosso Campo de Jogos:
•

às 9h30 – para as salas da Creche (inclui o Berçário )

•

às 10h00 - para as salas do Pré-Escolar

•

às 11h00 – para as turmas do 1.º Ciclo – inclui uma surpresa! 

Porque música é alegria, temos a certeza de que estes momentos musicais serão muito apreciados
por todos e, cumprindo os objetivos do nosso programa de educação musical, contribuirão para o
desenvolvimento da sensibilidade musical das nossas Crianças, bem como para promover a sua
apetência para a execução instrumental.
Conscientes dos benefícios que o ensino regular da atividade musical proporciona às Crianças, é
com muita alegria e orgulho que continuamos a contar com a colaboração da Foco Musical e o seu
original projeto “Crescer com a Música”, e, na concretização do mesmo, com o profissionalismo e
envolvimento de toda a sua Equipa, em especial, dos Professores Maria Beatriz Cebola e Fausto
Nobre.
Apresentando “saudações musicais”, estamos disponíveis para prestar os esclarecimentos que se
revelarem necessários.
Lisboa, 21 de maio de 2021

Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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