
LICENCIATURA
EM MÚSICA NA
COMUNIDADE

DURAÇÃO

6 SEMESTRE

180 CRÉDITOS 

OBJETIVOS

• Habilitar os estudantes para a
concepção, divulgação, desen-

volvimento e avaliação de projetos 
de intervenção musical na comuni-

dade adequados a diferentes grupos 
etários.

• Formar músicos capazes de intervir
em contextos culturais, sociais e 
educativos heterogéneos.

• Estruturar uma partilha de experiências
musicais diversificadas e de qualidade, 
fomentando percursos pessoais e 
profissionais consistentes.

• Proporcionar o contacto
com contextos reais de
 intervenção profissional, 
num processo formativo 
de articulação entre a 
teoria e a prática.

• Conferir formação científica na área da
música que possibilite o prosseguimento de 

estudos, nomeadamente o acesso ao mestrado 
para formação de professores de Educação 

Musical.
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S    



• Coro e Conjuntos Vocais II • Educação Auditiva II • Música e Movi -
mento II •  Música e TIC II • Prática de Harmonização no Instrumento II 
• Prática de Instrumentos de Percussão • Prática Instrumental de 
Conjunto II • Prática Musical em Escolas do Ensino Básico • Técnicas de 
Direção Coral e Instrumental I • Eletiva I • Eletiva II • História da Música 
III • História da Música IV

2º ANO

• Coro e Conjuntos Vocais I • Educação Auditiva I • Educação Vocal • 
Música e TIC I • Prática de Harmonização no Instrumento I • Prática Instru-
mental de Conjunto I • Acústica • Dinâmica de Grupo • Harmonia I • 
História da Música I • Teatro • Técnicas de Expressão Oral e Escrita • Harmo-
nia II • História da Música II • Modelos de Intervenção Comunitária • Música 
e Movimento I • Tecnologias da Informação e Audiovisual

1º ANO

• Coro e Conjuntos Vocais III • Educação Auditiva III • Prática de 
Flauta de Bisel • Prática Instrumental de Conjunto III • Prática Musical 
para Públicos Comunitários • Psicologia da Música • Culturas Musicais 
no Mundo • Eletiva III • Gestão de Projetos • História da Música V • 
Técnicas de Direção Coral e Instrumental III • Correntes do Pensamen-
to Musical • Eletiva IV • História da Música VI • Técnicas de Arranjos 
Musicais

3º ANO

O curso de Música na Comunidade, em funcionamento desde 2007/2008, 
resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Educação e a Escola 
Superior de Música, ambas unidades orgânicas do Instituto Polotécnico de 
Lisboa. O curso tem a duração de seis semestres (180 créditos) e confere o 
grau de licenciatura.

Proporcinando uma formação inovadora no país, tem como principal 
objetivo a formação de músicos habilitados a darem respostas artísticas 
adequadas a diferentes públicos e contextos de intervenção comunitária.

O plano de estudos foi criado no sentido da promoção da prática musical 
individual e em conjunto e da vivência de experiências artísticas integra-
das, a par de uma sólida formação no âmbito das ciências musicais.

É valorizada a articulação entre competências de performance instru-
mental, de desempenho vocal e de criação musical, bem como as 
capacidades de trabalho em equipa e de análise reflexiva sobre objetos 
artísticos. 

ENQUADRAMENTO
Um titular desta licenciatura poderá trabalhar com públicos infantil, juvenil, 
adulto ou idoso, desempenhando cargos como os de músico, de anima-
dor através da música, de coordenador de projetos musicais ou de respon-
sável por serviços na área da música.

A concretização da licenciatura em Música na Comunidade permite 
ainda o acesso à candidatura ao Mestrado em Ensino de Educação 
Musical no Ensino Básico.  

PLANO DE ESTUDOS PLANO DE ESTUDOS




