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Expressão musical e educação musical: o efeito das provas de aferição

Já foi publicada informação sobre as provas de aferição de música do 5º ano que se vão realizar pela primeira vez este 

ano letivo, assim como a informação sobre as provas de aferição em expressão e educação musical no 2º ano que se 

realizam pela segunda vez. 

Recordamos o objetivo destas provas:

• Acompanhar o desenvolvimento do currículo nas diferentes áreas;

• Fornecer informações detalhadas às escolas, aos professores, aos encarregados de educação e aos 

próprios alunos sobre o desempenho destes últimos;

• Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades específicas de cada aluno.

Convém referir a natureza destas provas que, apesar de serem nacionais, estruturalmente iguais para todos os alunos 

e com procedimentos dirigidos e muito específicos para as escolas e professores, em que forçosamente se alteram, 

em muito, as rotinas das escolas, estas são diferentes de provas de avaliação de aprendizagens ou dos exames 

nacionais. 

Essa diferença resulta das finalidades específicas das provas de aferição que não visam a avaliação do desempenho 

dos alunos, mas sim, o acompanhamento, a nível nacional, do que se ensina e do que se aprende, de forma a ser 

possível uma intervenção pedagógica adequada e a tempo, criando para tal, relatórios para as escolas com um 

conjunto de informação considerada pertinente. 

Reforçamos mais uma vez o valor instrumental das provas de aferição que temos vindo a sublinhar. Acreditamos que 

pelo facto de existirem e de se realizarem colocam as áreas normalmente não valorizadas na agenda das escolas e 

dos professores. A experiência do ano letivo anterior com a prova de aferição em expressão musical no 2º ano deu 

disso conta. Os professores do 1º ciclo, dito por muitos, começaram a incluir atividades musicais no seu dia a dia. 

Outros casos ainda houve em que as escolas passaram a gerir de outra forma o horário de alguns professores do 1º 

ciclo com formação musical, por exemplo, os vindos dos cursos de educação básica com variante em música. 

Estes aspetos do efeito das provas nas práticas dos professores e até na organização das escolas podem ser positivos 

mas, evidentemente, não são suficientes.

A necessidade de um trabalho regular, sistemático de práticas artísticas e musicais integradas no currículo 

mantém-se. 

A música ainda existe como atividade pontual, extra e na prática pedagógica de muitos ainda como algo que se faz 

se “houver tempo” e depois de “dar a matéria”. Não é caricatura. É real, não vale a pena escamotear.
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Por isso, defendemos um trabalho de coadjuvação do professor titular do 1º ciclo por professores especialistas, para 

todos os alunos, ou seja, que não seja apenas para alguns se houver recursos humanos disponíveis, por exemplo, o 

caso de agrupamentos com professores de música sem turmas de 2º ciclo em número suficiente para preencher os 

seus horários. 

Como se tem verificado, a formação inicial em música dos professores do 1º ciclo não é suficiente para  a realização 

de música integrada nas atividades quotidianas dos alunos e a formação contínua dos professores nesta área, que é 

sempre pontual, também não vai alterar a situação se não existir um acompanhamento contextualizado por 

especialistas. Não vale a pena iludirmo-nos. 

As provas de aferição de educação musical no 5º ano já têm outros efeitos, nomeadamente a importância da prática 

musical e da aferição do domínio da improvisação/experimentação/ composição. É esta dimensão fundamental da 

atividade musical que os professores referem como mais problemática tanto para a realizar como para a avaliar. No 

entanto o peso referido na informação disponibilizada pelo IAVE para as três dimensões do processo de ensino e 

aprendizagem em educação musical (audição, interpretação, composição) não é diferenciado, uma vez que nos 

documentos curriculares de referência (Programa de Educação Musical, 1991 e Aprendizagens Essenciais, 2017) 

também não é.

Nesta Newsletter debruçamo-nos mais pormenorizadamente sobre as provas de aferição na rubrica Nós por cá.
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Provas de Aferição: informações e reflexões

Já está disponível na página do IAVE, a informação sobre as provas de aferição, nomeadamente as provas de 

expressão musical para o 2º ano e de educação musical para o 5º ano de escolaridade.

De acordo com a carta de solicitação do Gabinete do Secretário de Estado da Educação ao IAVE estas provas têm 

como finalidade:

 

- acompanhar o desenvolvimento do currículo nas diferentes áreas; 

- fornecer informações detalhadas à escola, aos professores, aos encarregados de educação e aos alunos sobre o 

desempenho destes. 

- potenciar  uma  intervenção  pedagógica  atempada,  dirigida  às  dificuldades específicas de cada aluno;

São assim provas que, contrariamente às provas finais de avaliação e aos exames, não avaliam o desempenho dos 

alunos, mas sim níveis de desempenho dos alunos através de códigos que serão descritos em relatórios individuais de 

natureza qualitativa e em relatórios de escola de natureza qualitativa e quantitativa para a apreciação do desempenho 

conjunto de turma e escola.

Como refere o documento informativo do IAVE, estas provas de aferição são realizadas no contexto do grupo-turma 

e são constituídas por tarefas que requerem um desempenho prático, sendo que avaliação do desempenho dos 

alunos é feita através de observação direta.

É também dito que a referência para a elaboração das provas são os documentos curriculares em vigor, ou seja, os 

programas de 1990 (1º ciclo) e 1991 (2º ciclo) na interseção com o que se encontra inscrito nos documentos das 

aprendizagens essenciais. 

A APEM disponibiliza todos os documentos referidos aqui:

http://www.apem.org.pt/apoio-ao-professor/curriculo-e-programas.php 
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A caracterização das provas revela-se nos domínios selecionados, na estrutura e duração e nos materiais exigidos de 

acordo com o quadro seguinte resumo:

Os domínios das provas do 5º ano de escolaridade já refletem a interseção do programa de educação musical com as 

aprendizagens essenciais.

Na próxima Newsletter serão divulgados os dados resultantes do inquérito sobre provas de aferição que organizámos 

a partir da página da APEM:

http://www.apem.org.pt/associados/opiniao.php 

Ano de
escolaridade

2º

5º

Estrutura
e Duração

Prova Domínios Material

Expressão
e Educação 

Musical

Educação 
Musical

Jogos de exploração:
voz, corpo e instrumentos

Experimentação, desenvolvimento
e criação musical:

exploração e criação musical

A prova é constituída
por um conjunto de
tarefas organizadas

através de instruções
áudio e tem a duração

de 45 minutos.

A prova é constituída
por um caderno com

instruções para a
realização de tarefas,

acompanhado de
suporte áudio e
tem a duração
de 90 minutos.

Composição

Audição

Interpretação

Experimentação
e criação

Apropriação
e reflexão

Interpretação
e comunicação

O aluno deve trazer:
lápis; apara-lápis;
borracha, e um 
instrumento de 

altura definida que 
utilizou ao longo 

do ano letivo (quer 
fornecido pela escola 

quer pertencente
ao aluno).
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CFAPEM
A Guitarra na Sala de Aula

No passado dia 18 de novembro realizou-se na Escola Secundária de Alberto Sampaio em Braga a ação de 

formação de curta duração "A Guitarra na Sala de Aula - Técnicas e Métodos Didáticos" orientada pelo 

professor Francesco Luciani. Numa formação de caráter prático e dinâmico os participantes receberam 

conselhos, dicas e repertório; apresentaram as suas dúvidas e dificuldades; experimentaram, tocaram e 

improvisaram fazendo música em conjunto. 

Veja como foi aqui: 

http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=167
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CFAPEM
Workshop de Improvisação Vocal
Realizou-se no passado dia 5 de dezembro, na Escola Superior de Educação de Lisboa um workshop de 

Improvisação Vocal orientado pelo artista Rizumik, Tiago Grade. Foi uma experiência única, muito gratificante e 

útil mostrando os passos e a forma como se pode fazer improvisação vocal.

Contamos poder proporcionar este workshop noutros pontos do nosso país. 

Veja como foi aqui:

http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=170 



Movimento Associativo

Foi criada no sítio da APEM na internet uma área reservada para sócios. Nesta área serão publicados 

semanalmente dois vídeos de atividades promovidas pela APEM (Conferências, workshops, formações...). Para 

ter acesso a está área basta ser sócio da APEM e ter as quotas atualizadas.

Caso queira tornar-se sócio ou atualizar as suas quotas consulte a seguinte página: 

http://www.apem.org.pt/associacao/tornar-se-socio/ ou contacte-nos através do email: info@apem.org.pt

Revista Portuguesa De Educação Musical

Estamos a terminar a revisão do número duplo 142-143, da 

Revista Portuguesa de Educação Musical, que será enviada 

gratuitamente para todos os sócios. Tal como já referido 

numa edição anterior da nossa newsletter, este número 

introduz uma série de alterações que nos parecem muito 

significativas e que passam, entre outras coisas, pela 

renovação do conselho científico, pela introdução de uma 

política de revisão de pares, e pela modificação do design e 

do formato de edição das partituras. Esperamos que vos 

agrade e aguardamos o vosso feedback!
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Alteração do email da APEM
Novo email:

info@apem.org.pt
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Novas canções!
Este mês no Cantar Mais, novas canções! 

Publicámos mais duas canções de autor “A abelha” de Henrique Piloto e “Dinky Toys” de 

António Pinho Vargas, com letra e arranjo de Henrique Piloto.

http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/autor/cancao/a-abelha  

http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/autor/cancao/dinky-toys 

Novas propostas coreográficas!
Ninguém fica indiferente às propostas coreográficas da professora Carla Albuquerque e 

os seus alunos da Escola de Dança de Almada. Para ouvir, ver e inspirar-se!

http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/autor/cancao/lagarta/outros-saberes 

http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/teatromusical/cancao/a-palavra-mais-bela/outros-saberes 

Gala da Educação Cascais 2017
No passado dia 27 de novembro no âmbito do projeto GUIAR-TE, em que se procura 

fomentar de forma sistemática a aproximação das diferentes áreas do currículo incluindo 

as artes, os alunos dos 1º e 4º anos da Escola Básica Fernando José dos Santos, 

participaram com duas canções do Cantar Mais na Gala da Educação de Cascais 2017. 

Sob a orientação dos professores da área da Música, Ana Venade e Carlos Gomes, que 

colaboram neste Projeto daquela escola, as crianças apresentaram no Casino do Estoril 

uma versão recriada para esta ocasião das canções “Numa casa muito estranha” e “Três 

porquinhos pequeninos”. Colaboraram neste desafio as professoras das áreas de Artes 

Visuais e de Dança do referido Projeto e as professoras titulares das turmas, o que 

enriqueceu a apresentação das canções.

A professora impulsionadora e coordenadora deste Projeto naquela escola, Sandra 

Santos, partilhou: “Não foi fácil, mas após um longo dia os nossos pequenos apreciaram 

verdadeiramente o momento e isso é o mais importante.... sentirem-se felizes com todas 

as experiências em que os podemos encaminhar”. No dia seguinte, em reflexão, os seus 

alunos do 1ºD contavam: "sinto-me uma artista"; "no início estava nervoso mas quando 

estava no palco senti-me feliz e ainda estou"; "Quando me deitei vivi tudo outra vez, 

parecia que estava lá".
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Novas gravações!
A equipa de produção áudio do Cantar mais deslocou-se no passado dia 25 de novembro a Guimarães, 

aos Paços dos Duques de Bragança, para gravar as vozes da obra "Canto em ti" da compositora Sara 

Carvalho.

Esta obra é constituída por sete pequenas peças cantadas que, embora podendo ser interpretadas 

individualmente, fazem parte de um ciclo de canções que se articulam com um conjunto de pequenos 

"interlúdios", denominados "buracos negros", e a voz, um narrador. Estas características permitem que 

a obra seja trabalhada e apresentada como uma obra só ou cada canção individualmente. O Maestro 

António Lourenço dirigiu a Orquestra Filarmonia das Beiras e o grupo de jovens cantores foi preparado 

e dirigido pela professora Janete Ruiz.
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De A a Z para a Música na 

Educação por...
Manuel Rocha

Nasceu em Coimbra, em 1962. Licenciado em "docência de violino e músico de 

orquestra" (CEM Gnessin de Moscovo, URSS, 1988). É, desde 1988, professor de 

violino no Conservatório de Música de Coimbra, tendo ali exercido funções de 

diretor entre 2005 e 2017.

Como músico, em registo sonoro ou em palco, trabalhou sobretudo nos 

ambientes da chamada música popular portuguesa, com nomes como a 

Brigada Victor Jara (de que é membro desde 1977), Adriano Correia de Oliveira, 

Manuel Freire, Fausto, Vitorino, José Medeiros, Mísia, Filipa Pais, Carlos do Carmo, 

entre outros. Paralelamente, tem atividades de diversa natureza, de que destaca 

a série de documentários para a RTP sobre a música tradicional portuguesa, 

realizada a partir da série de Michel Giacometti e Alfredo Tropa "Povo que Canta". 

Colaborou com grupos de teatro, registou música (bandas sonoras) para cinema 

e televisão.

Integrou dois grupos de trabalho do Ministério da Educação para a reforma do 

Ensino Artístico Especializado, o último dos quais viria a fundamentar o desenho 

curricular em vigor. Fez parte da comissão organizadora do Festival 1001 

Músicos. Foi indicado pelo Ministério da Cultura (2011) para integrar o grupo de 

trabalho junto da Comissão Europeia responsável por definir “O papel das 

instituições artísticas e culturais na promoção de um melhor acesso e de uma 

participação mais ampla na cultura. Sinergias entre a cultura e a educação, com 

destaque para a educação artística”.

Desenvolve atividade associativa, sindical e política, sendo dirigente sindical, 

membro da Assembleia Municipal de Coimbra e da Assembleia da CIM-Coimbra.
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 Leia aqui o A a Z:



A Direção da APEM
deseja-lhe Boas Festas

e um ótimo 2018!

Ficha Técnica

Conceção e edição: Direção da APEM 

Coordenação gráfica: Henrique Nande 

Colaboram neste número: Ana Luísa Veloso, Ana Venade, 

Carlos Batalha, Carlos Gomes, Gilberto Costa, 

Manuela Encarnação, Nuno Bettencourt Mendes, 

Manuel Rocha

Associação Portuguesa de Educação Musical
Praça António Baião n.º5 B – Loja  1500-712 LISBOA

Tel.: 217 780 629 

Tm.: 917 592 504/ 936 756 246

info@apem.org.pt

https://www.facebook.com/apem.edmusical?fref=ts info@cantarmais.pt

https://www.facebook.com/CantarMais/?fref=ts


