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                                     da associação portuguesa de educação musical 

 
A Guitarra na Sala de Aula – Técnicas e Métodos Didáticos  

 
Ação de Formação de Curta Duração – 6h 

 

 
Por 

Francesco Luciani 
 
 

18 de novembro de 2017 
 

Escola Secundária de Alberto Sampaio 

Braga 
 

Destinatários:  

Professores dos Grupos 250, 610, M11 e para todos os docentes interessados no tema com 

competências básicas na utilização da guitarra.  

 

Objetivos a atingir:  

• No final da ação de formação, os formandos serão capazes de orientar e transmitir aos 

seus alunos os ensinamentos e técnicas básicas e de iniciação para tocar guitarra clássica 

em grupo ou a solo. 

 

Conteúdos:  

• A guitarra: características e especificidades do instrumento; 

• O ato de ensinar a tocar guitarra: técnicas, métodos e recursos; 

• Exercícios práticos. 



 

 

 

 

Requisitos de participação: 

• Os formandos devem trazer a própria guitarra para a formação; 

• Os formandos devem possuir formação prévia em música/instrumento (guitarra), mesmo 

que de nível básico. 

 

Público Alvo: 

• Professores dos grupos 250, 610, M11 e todos os interessados que tenham competências 

básicas no instrumento. 

 

Formador: 

Francesco Luciani 

 

Duração da ação de Formação: 6 horas 

 

Local: Escola Secundária de Alberto Sampaio 

Rua Álvaro Carneiro 
4715-086 Braga 
41º 32' 38'' N - Lat.08º 24' 52'' W  
 
 

 

Horário: 

 

Sábado – 18 de novembro 
18 de novembro  10h00/13h00 – 14h30/17h30 6h 

 
 

 
Francesco Luciani 

 
Natural da Itália, Francesco Luciani é músico, compositor, formador e professor. A sua carreira de 

concertista divide-se entre a Europa, África e a América Latina. Toca como solista, com orquestras 

e em agrupamentos de música de câmara. Tem vários livros, e-books e discos editados. Leccionou 

em diversas escolas e conservatórios de música. Realiza masterclasses e cursos de 

aperfeiçoamento de guitarra clássica. Atualmente é professor nas escolas portuguesas e italianas. 

É formador acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua e certificado 

pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

 



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 também poderá ser feito por cheque e enviado por correio ou 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 até 13 de novembro de 2017. 
 

Valor da inscrição 

Sócios da APEM - € 15  
Não sócios - € 30 
 
Nota: O curso realizar-se-á com um número máximo de 15 participantes. 
Será atribuído um certificado a todos os participantes presentes. 

 
Informações 

Sede da apem  

Praça António Baião nº5 B - Loja    1500-712 LISBOA 
Tel. 21 7780629 Tm. 917592504 - Tm. 936756246 
apem.educacomusical@gmail.com    http://www.apem.org.pt 

 
 

 

Apoio 

 

  
 


