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O MÉTODO SUZUKI
Criado nos anos 30 no Japão pelo músico e pedagogo Shinichi Suzuki,
tem como objectivo primordial desenvolver o gosto pela música desde
a mais tenra idade (cerca dos 2 anos e meio). A característica mais
importante e inovadora deste método é a de considerar que todas as
crianças nascem com a capacidade de aprender um instrumento
musical, sendo o processo de ensino semelhante ao da aprendizagem
da língua materna. Inovador também neste método é o facto de os
pais serem motivados a assistir ás aulas dos seus filhos, tornando-se
assim um assistente do professor que pode ajudar o seu filho no seu
estudo em casa, mesmo sem possuir aprendizagem musical alguma.

A PAUTA
A Academia de Música a pauta foi a primeira escola a surgir em
Portugal, exclusivamente inspirada no Método Suzuki, um conceito de
educação músico-instrumental que privilegia o instrumento musical
- originalmente o violino - como primeira via de contacto com a Música.
O projecto, datado de Setembro de 1997, é da autoria de Joana Seybert
Jesus e conta actualmente com mais de 100 jovens violinistas, com
idades compreendidas entre os dois anos e meio e os 18 anos.
A partir do ano lectivo de 2005/06, a Academia integrará também nas
suas actividades de formação uma classe de violoncelo.
Todos os meses, a Academia organiza um recital no qual participam
os alunos, seleccionados segundo critérios de rotatividade, a fim de
todos poderem desenvolver as suas capacidades de performance em
público.
Anualmente, e como corolário das suas actividades, a pauta organiza
um concerto no qual participam todos os seus alunos, tocando em
conjunto e a solo.
Os alunos interessados poderão ingressar na Academia ao longo de
todo o ano lectivo.

Auditório

E.Severn   Polish Dance

G.F.Händel   Sonata em Fá M

J-H.Fiocco   Allegro

J.S.Bach   Concerto para dois violinos, em Ré m

J.Pachelbel   Canon

A.Vivaldi   Concerto Lá m (3º and.)

F.Küchler   Concertino

J.S.Bach   Bourrée

Exposição

A.Dvórak   Humoresque

'Over the rainbow'

'Sound of Music'

G.F.Händel   Bourrée

Susana Silva   Pianista

Joana Jesus   Direcção
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