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Professores de Educação Musical/Música/Formação Musical e todos os interessados na temática. 
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Apresentação 

 

Nesta apresentação, o Professor Martin Fautley irá esboçar as principais questões relativas ao 

currículo, pedagogia e avaliação na educação musical. Questiona sobre o que a avaliação na 

educação musical pode, poderia e deveria incluir. Para que serve? O que é avaliação sumativa e 

formativa? O que esperam os professores da avaliação e o que podem fazer com ela? Coloca-se a 

difícil questão sobre a qualidade e questiona-se sobre o que é a qualidade na educação musical. 

 

O Professor Fautley acredita que as oportunidades de avaliação surgem a partir do currículo que é 

ensinado, e é aí que os professores têm possibilidades de decisão quanto ao que podem ensinar, 

pelo que é necessário refletir muito cuidadosamente sobre o que isso implica. É preciso definir 

objetivos de aprendizagem para as várias etapas do processo de ensino e aprendizagem e 

organizar a avaliação de forma a que esta esteja presente nas diversas etapas. 

 

Vai refletir sobre as questões relativas ao conhecimento e às competências em música, o que há 

para aprender e como é que isso pode ser avaliado. O Professor Fautley convida os professores a 

refletirem sobre o que querem que os alunos saibam, façam e compreendam, e desmonta as 

complexidades da aprendizagem na educação musical. 

Questiona a natureza das avaliações e pergunta se os professores de música são claros sobre o 

que estão a avaliar. 

 

 

Martin Fautley 

É Diretor do Centro de Investigação na School of Education and Social Work, na Universidade de 

Birmingham, em Inglaterra. Tem uma vasta e rica experiência em educação musical, tanto em 

termos de pedagogia, como em investigação em educação musical. Depois de muitos anos como 

professor de música em sala de aula, realizou a sua investigação do Doutoramento em tempo 

integral, trabalhando em todas as faculdades de educação e música da Universidade de 

Cambridge, para investigar o ensino, a aprendizagem e a avaliação da produção de música em 

salas de aula. 

Investiga e publica em várias de dimensões da educação musical, focando particularmente a 

avaliação em sala de aula, aprendizagem musical e progressão (especialmente nos estágios da 

formação inicial), composição e criatividade. Realiza regularmente projetos de investigação e 

avaliação no campo da educação musical. 

O Professor Martin Fautley é o autor de oito livros, incluindo o livro Assessment in Music 

Education, publicado pela Oxford University Press. Escreveu e publicou mais de cinquenta artigos 



em revistas, capítulos de livros e trabalhos de investigação académica sobre diversos aspetos do 

ensino e da aprendizagem e apresenta regularmente os resultados das suas investigações em 

conferências internacionais. É coeditor do British Journal of Music Education. 

 

 

Inscrição  
A inscrição deverá ser efetuada para o email apem.educacaomusical@gmail.com enviando a ficha 
de inscrição e o comprovativo do pagamento. O pagamento deverá ser feito por transferência 
bancária para o  NIB da APEM: 0018 0000 0060 8889 0013 6 - Banco Santander Totta.  
A inscrição ficará formalizada quando se receber a ficha de inscrição e a fotocópia do pagamento 
ou confirmação bancária da transferência devidamente identificada. 
 
Valor da Inscrição  
Sócios da APEM - € 10 / Não sócios- € 15 
 
Nota:  
Será atribuído um certificado a todos os participantes. 
Esta ação de formação de curta duração é reconhecida e certificada pelo CFAPEM de acordo com o 
RJFC artigo 6º d) n.º2 e 8º b) do Dec.-Lei n.º22/2014 de 11 de fevereiro. 
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