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O XV Encontro Nacional da APEM veio recolocar a Música no centro da música, ou seja, 
a música que existe ou existiu no mundo em toda a sua diversidade geográfica, social, 
cultural e temporal como a “matéria” fundamental para a educação. E essa matéria está 
no mundo e é feita por pessoas deste mundo.
Sem termos em conta a realidade musical global, a nossa ação enquanto professores 
de música fica muito aquém da nossa responsabilidade educativa. 
Não é que consigamos tudo conhecer e tudo saber. Muito longe disso. Mas é ter a 
consciência que o mundo musical existe para além das nossas realidades sociais e 
culturais e que sabemos como aceder a outras realidades musicais para conhecer, 
compreender e podermos atribuir-lhes significados. 
Todos sabemos que as teorias de desenvolvimento das crianças sugerem que a 
aprendizagem musical é um processo gradual que começa com as vivências e 
experiências totalmente sensoriomotoras das crianças na aquisição do conhecimento, 
fazendo essas aprendizagens através do tato, do sabor, do cheiro, do olhar e do ouvir 
e na forma como estão preparadas para interagir através do movimento corporal. É 
precisamente na forma como brincam com os sons e os fazem que as crianças, desde 
a infância ao pré-escolar, vão compreendendo como “funciona” a música: os diferentes 
conceitos musicais vão se desenvolvendo e as crianças vão percebendo o que estes 
significam para a música. Durante o 1º ciclo e, nesta sequência, até à adolescência, as 
crianças ganham maturidade física e intelectual, não só para compreenderem estruturas 
musicais, mas também para criarem peças originais expressivas, tanto com a voz 
como com instrumentos e analisá-las verbalmente. Acreditamos que a capacidade 
de expressão musical está dentro de cada criança e que pode e deve ser estimulada 
pela ação e orientação de um professor de música através dos mais variados diálogos 
musicais que a própria música proporciona. Mas é preciso que essa orientação 
aconteça e seja uma realidade para todas as crianças e jovens.
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por Manuela Encarnação
Lições de um eEncontro e uma 
canção para cantar... 
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As várias apresentações que tivemos oportunidade de assistir e também de 
participar no XV eEncontro da APEM, se por um lado nos interpelam no que diz 
respeito à imensidão dos mundos da Música e às múltiplas formas de como se 
podem organizar práticas artísticas e pedagógicas, por outro lado, enquanto 
Associação, deixam-nos orgulhosos pela possibilidade de partilha de tantas boas 
realidades e práticas musicais que devem ser mostradas e reconhecidas. Muito 
obrigada a todos os que tão generosamente apresentaram os seus trabalhos e 
proporcionaram reflexões tão ricas e pertinentes.
Também durante este XV eEncontro, em todas as aberturas nos quatro dias, 
apresentámos, em estreia absoluta, uma “canção à espera de palavras” da 
autoria de Luísa Sobral. Esta vai ser a “matéria” que crianças do 3º ao 6º ano de 
escolaridade vão poder viver, cantar e criar palavras até tornarem a canção sua, nas 
suas turmas.  Fica assim lançada a canção para o 2º Concurso “Canção à espera 
de palavras”: porque acreditamos também que não pode haver relação mais íntima 
com a música do que cantar uma canção. 

por Manuela Encarnação
Lições de um eEncontro e uma canção 
para cantar...
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O XV eEncontro Nacional APEM 2021 decorreu durante este mês de 
novembro – entre os dias 24 e 27 – em formato online. Os materiais foram 
disponibilizados aos participantes através da plataforma Moodle do CFAPEM e 
as videoconferências decorreram através da plataforma Zoom. 

Este ano, o eEncontro teve como temática de fundo “A Música no centro da 
música – diversidades essenciais”: a defesa da música como oferta para todos, 
nas suas múltiplas diversidades, de estilos, épocas e públicos.

Diversidade foi palavra chave que marcou também o painel deste eEncontro: 
Patrícia Campbell, da Universidade de Washington, Helena Vieira, da 
Universidade do Minho e Eduardo Lopes, da Universidade de Évora foram os 
conferencistas convidados dos dias 24, 25 e 26. Nestes dias, as atividades 
decorreram também em salas paralelas, onde oradores de várias proveniências 
geográficas e institucionais partilharam os seus trabalhos. Foram nossos 
oradores convidados, Hugo Brito, Maria Helena Cabral, Ricardo Gabriel, Rui 
Pintão, Susana Henriques e Susana Maia Porto, que se dedicaram ao debate 
sobre temáticas tão diversas como o ensino em grupo, os projetos musicais nas 
escolas ou a seleção de repertório. Foram moderadores destas temáticas Carlos 
Batalha, Carlos Gomes, Lina Santos, Manuela Encarnação, Nuno Bettencourt 
Mendes e Rita Maia Silva.
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XV eEncontro Nacional da APEM 2021 
A Música no centro da música:  
diversidades essenciais.  
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A manhã de sábado, o último dia do eEncontro, foi dinamizada com 
um Fórum de debate aberto a todos os participantes. Aqui, Carolina 
Gaspar, da Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, em Oeiras e José 
Carlos Bago d’Uva, do Agrupamento de Escolas Gil Eanes, em Lagos, 
apresentaram projetos que dinamizam e que permitiram enriquecer a oferta 
artística nas suas escolas. O debate que se seguiu foi dinamizado por 
Manuela Encarnação, Presidente da Direção da APEM. 
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O lançamento da nova música do 2º Concurso de escrita para canções Canção à 
espera de palavras aconteceu durante o XV eEncontro Nacional APEM 2021. Nesta 
segunda edição, a melodia à espera de palavras é da autoria de Luísa Sobral. 

O concurso Canção à espera de palavras é promovido pela APEM em parceria 
com a APP - Associação de Professores de Português e o Plano Nacional de 
Leitura e é dirigido aos alunos de turmas do ensino geral, do 1º e do 2º ciclos. 
O concurso conta, mais uma vez, com o apoio do PÚBLICO na Escola. 

Muito em breve será lançada a abertura do concurso. 

A canção já está disponível no Cantar Mais!

Concurso Canção à espera de palavras
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Cantar Mais

https://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/autor/cancao/cancao-a-espera-de-palavras-2/
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Podcast À mesa não se canta
Este mês, a convidada do  podcast da APEM, “À mesa não se canta”, foi Ana 
Teresa Mateus, a mediática professora que dinamizou as sessões de música 
para #EstudoEmCasa. 

Em dezembro, o convidado será Cristóvão Silva. Atualmente professor no 
Agrupamento de Escolas da Bemposta, em Portimão, de onde é natural, 
Cristóvão Silva destaca-se também na composição: para além de ter tido a 
classificação de 20 valores no Mestrado em Ensino da Música - Composição 
na Escola Superior de Música de Lisboa, teve duas Menções Honrosas 
no 2º Concurso de Composição de Canções para Crianças sobre Poemas 
Portuguesas promovido pela APEM.

Como habitualmente, com Manuela Encarnação e Eduardo Lopes, numa 
conversa a três sobre os percursos de vida na música e na educação. 

Aceda ao podcast da APEM aqui:
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PODCAST

https://www.apem.org.pt/publicacoes/podcast/
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Em outubro terminou a última edição da formação de Ana Leonor Pereira, 
“A voz como paradigma” e a 5ª edição da formação “Ferramentas digitais 
essenciais no ensino da música”, com os formadores Carlos Batalha e Lina 
Trindade Santos. A iniciar novas edições, tivemos a ação de Nuno Cintrão, 
“Tecnologias e criação Musical”, dedicada aos processos criativos com 
recurso a tecnologias digitais e a formação “Canções de bolso – aprender à 
velocidade do som!”, de Ana Leonor Pereira, à volta das estratégias para a 
aprendizagem de canções. De vento em popa, continua a decorrer o “Projeto 
artístico – o cavaquinho”, com o formador, músico e compositor Daniel Cristo.

Formação CFAPEM

Novembro • 2021
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Encontro Nacional do Ensino Artístico 
Especializado da Música e Dança

A APEM esteve no Encontro Nacional do Ensino Artístico Especializado da 
Música e Dança, um evento organizado pela FENPROF, que decorreu no 
passado dia 13 de novembro em Lisboa, no Hotel Roma. Em cima da mesa 
estiveram diversas temáticas relevantes para o presente e futuro do ensino 
artístico especializado, das quais destacamos a gestão da rede de ofertas, o 
financiamento e a situação socioprofissional dos docentes Ensino Particular 
e Cooperativo. Para além dos dirigentes sindicais José Feliciano Costa, 
presidente do SPGL e Graça Sousa, coordenadora do departamento do Ensino 
Particular e Cooperativo da Fenprof, o painel integrou diversas individualidades 
do contexto profissional e académico do ensino artístico especializado. Na 
parte da manhã, Helena Vieira, professora da Universidade do Minho, Sérgio 
Leite, diretor do Conservatório de Loulé, Margarida Silva, professora de dança 
da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, em Tomar e Carlos Canhoto, professor 
do Conservatório de Música da Guarda debateram a missão, a oferta educativa 
e as políticas nacionais sobre o ensino artístico especializado. Na parte da 
tarde, a temática sobre a gestão da rede e os processos de financiamento 
deste setor de ensino estiveram no centro do debate, dinamizado por Manuel 
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Rocha, professor do Conservatório de Música de Coimbra e Conceição 
Brandão de Sousa, professora na Academia de Amadores de Música. A 
terminar a sessão de debate, Rui Paiva, dirigente do SPGL, Graça Sousa, 
da FENPROF, Ana Mafalda Pernão, dirigente do SPGL e professora do 
ensino artístico especializado público, Catarina Peixinho, dirigente do 
SPRC e também professora do ensino artístico especializado público 
e Marta Moreira, dirigente do SPN e professora do ensino artístico 
especializado particular, dinamizaram a discussão sobre as condições de 
trabalho deste setor de ensino.  

Destacamos a intervenção de Helena Vieira neste Encontro que pode ser 
vista aqui:

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=IXYL6O-l_pU
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“Tokáescrever uma canção” é o título do workshop que Margarida Fonseca 
Santos dinamizou no Encontro Nacional da APEM de 2013. Foi este o 
momento da história da APEM que revisitámos para descobrir como se 
misturam palavras com som e ritmo para nascer uma canção! Descubra isto 
e muito mais na área de sócios do site da APEM.

Gostaria de pertencer a esta comunidade da música na educação?
Saiba como tornar-se sócio da APEM aqui!

Novidades Área de sócios

TORNAR-SE SÓCIO
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https://www.apem.org.pt/associacao/sobre-a-apem/tornar-se-socio/
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Estudar e praticar com acompanhamento 
instrumental. Revisitamos e acrescentamos...

A prática regular e o estudo de um instrumento são, quase sempre, um ato solitário, 
especialmente para instrumentos melódicos. Para facilitar essa tarefa, existem 
algumas ferramentas, desde gravações reais, em que se subtrai a voz de determinados 
instrumentos, conhecidos como “play along”, permitindo uma prática em contexto, 
até às aplicações que geram acompanhamentos automáticos a partir de melodias ou 
harmonias. 

O iReal Pro é uma dessas ferramentas. Apesar das suas limitações tímbricas, tornou-se 
numa das aplicações mais utilizadas para esse efeito. Seja para praticar escalas, arpejos 
ou estudar improvisação, ela estabelece uma base para trabalhar aspetos como a 
afinação, estruturas ou tempo. O funcionamento é relativamente simples: basta escrever 
uma sequência harmónica, escolher o compasso, definir o estilo e carregar no play. A 
partir da aplicação, é também possível aceder a um fórum onde os utilizadores partilham 
ficheiros, o que permite ter acesso a uma enorme quantidade de canções ou obras 
conhecidas. 

Para os estudantes de jazz, a aplicação Mapping Tonal Harmony Pro, para além da 
função de play along com recursos bem elaborados, permite uma abordagem bastante 
aprofundada às questões da harmonia e improvisação. É certamente uma opção a 
considerar para utilizadores mais avançados. 
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https://www.irealpro.com/
https://mdecks.com/mapharmony.phtml
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Cantar. Com palavras.

Luísa Sobral.

A nova ‘Canção à espera de palavras’ já tem melodia e está bem acompanhada. Depois 
de aceitar o convite da APEM, a cantora e compositora inspirou-se e desafia-nos, agora, 
a emprestar as nossas ideias vestidas de palavras para a transformar em CANÇÃO.
A criatividade que cada um de nós traz dentro pode, assim, assumir forma de música. 
Ideias, sentimentos, visões do mundo – interior e exterior – dispostas em ritmo e 
desenhadas em verso.

Descobrir e interiorizar as estruturas musicais para depois tornar sonoras as palavras que 
queremos cantar. Este caminho de assimilação da melodia e da forma da canção, que é 
importante percorrer para orientar a nossa criatividade, pode ser ajudado pelas pistas que 
deixámos na página do Cantar Mais desta nova ‘Canção à espera de palavras’.
Um conjunto de frases musicais, semelhantes ou contrastantes, com mais ou menos 
espaços para plantar as palavras que queremos que a nossa canção faça crescer.

A página da nova Canção à espera de palavras está aqui, com todos os materiais e 
sugestões de criação para construir o poema.

O lançamento oficial da 2ª edição deste Concurso, com todas as informações e 
calendários para participação, será divulgado muito em breve, neste mês de dezembro, 
na página da APEM.

Agora, ideias à obra, e que a aventura comece!
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https://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/autor/cancao/cancao-a-espera-de-palavras-2
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por Eduardo Lopes
Editor da Revista Portuguesa de Educação Musical

De que são feitos os sonhos?... Para muitos de nós, a palavra ‘sonho’ parte sempre 
de uma aceção de ilusão, podendo por um lado referir-se ao processo involuntário da 
mente de criação de imagens e sensações durante o sono, ou ao processo voluntário 
de imaginarmos uma futura realidade que nos traria algum bem-estar (este último 
chamado vulgarmente de ‘sonhar acordado’). Em qualquer uma destas duas formas de 
sonhar, existe sempre uma situação ilusória, em que no primeiro caso e por exemplo, 
seria ser perseguido por uma aranha gigante na baixa de Lisboa, e no segundo e por 
exemplo, ser totalista de um qualquer sorteio milionário. Em qualquer uma destas 
formas de sonhar existem também, concomitantemente, elementos de realidade 
reconhecidos: no primeiro exemplo, eu próprio e a baixa de Lisboa, e no segundo, e eu 
próprio e os objetos que adquiria e amigos e família com os quais partilhava o futuro 
bem-estar económico. 

No meu caso, e a que atribuo a causa da idade, cada vez tenho menos sonhos da 
segunda forma – o tal ‘sonhar acordado’ - restando-me cada vez mais os da primeira 
forma (com ou sem chá de Valeriana). E assim, uma destas noites e bem dentro do 
estado REM, sonhei que estava numa qualquer situação social ilusória com um grupo 
de amigos, uns reconhecidos outros nem tanto. Quando acordei e lembrando-me de 
partes do sonho, não achei nada de especial não fosse o facto de estarmos todos 
com máscara cirúrgica COVID. Este pormenor configura para mim a passagem de uma 
situação anteriormente ilusória, a uma presente realidade natural, configurando na 
estória de um sonho de igual modo àquilo que reconhecemos como normal. A outra vez 
que um destes processos se passou comigo, foi quando vivi durante muitos anos num 
país estrangeiro e a primeira vez que tive um sonho “falado” no idioma desse país – 
altura então em que essa língua estrangeira passou a ser (quase) o meu primeiro idioma. 
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O estranho processo de que algo, inicialmente (e noutras circunstâncias) uma 
ilusão dos mais profundos sonhos, pode eventualmente tornar-se realidade, 
leva-me a refletir se o mesmo não se poderá passar nos sonhos de segunda 
espécie: a realização da ilusão do ‘sonhar acordado’. Deste modo, qual seria 
no papel da educação para contribuir para a (possível) realização dessas 
ilusões, ou, pelo menos, capitalizar no ímpeto criativo resultante do bem-estar 
psicológico provocado pela ilusão? Piet Grymonprez no seu artigo de 2018*, 
“Teaching Students How to Bring Their Dreams to Life”, defende o fomento de 
metodologias de ensino-aprendizagem baseadas no desenvolvimento de projetos 
da própria autoria dos alunos. O autor aponta como dois exemplos, projetos 
concretizados baseados em ideias (sonhadoras) de duas crianças: o Spocker, um 
robô desenvolvido pelo Matisse de 6 anos, que o vai assegurando durante a noite 
que afastou todos os maus fantasmas de debaixo da sua cama; e um Revolving 
Bunk Bed, que acaba com a eterna discussão dos gémeos sobre quem dorme no 
beliche de cima ou no de baixo. Grymonprez expande este conceito integrando-o 
com vários níveis de ensino.  Assim, a ‘Ideia’ é inicialmente conceptualizada 
por alunos mais novos, capitalizando na sua criatividade, curiosidade e poucos 
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limites (culturais) ao que é reconhecido como possível; de seguida, alunos de 
ensino superior realizam a ideia num produto; e posteriormente alunos do ensino 
secundário fabricam o protótipo. Para Grymonprez, a criatividade das crianças e 
jovens deve ser levada mais a sério pelos adultos na educação, referindo o facto de 
que um dos maiores feitos da civilização humana, a missão Apollo 11, tinha ao seu 
controlo cientistas com média de idades de 28 anos. 

E no ensino de música - expressão artística tão relacionada com a criatividade - 
como poderíamos aplicar uma metodologia deste tipo? Talvez até mesmo como 
ferramenta para fomentar a tão elusiva criatividade?... Como seria um instrumento 
musical ‘inventado’ por uma criança com pouco conhecimento (cultural) musical? 
A que soaria, e que música uma criança de oito anos gostaria de criar e fazer? 
Que lições para ela, e NÓS educadores, resultariam deste processo de ensino-
aprendizagem? Aliás, e como no caso dos jovens ao controle da missão Apollo 11, 
também na música, têm sido muitas vezes os jovens que ao contrariarem as regras 
estabelecidas do culturalmente ‘soar bem’ ou ‘estar bem’, mostraram-nos outros 
caminhos e sublimes experiências sonoras. Não deixemos os sonhos acabar; 
realizemo-los! 

Boas releituras. 

*https://www.gettingsmart.com/2018/06/10/teaching-students-how-to-bring-their-dreams-to-life/

RELEITURAS
por Eduardo Lopes
Editor da Revista Portuguesa de Educação Musical

https://www.gettingsmart.com/2018/06/10/teaching-students-how-to-bring-their-dreams-to-life/
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A Smithsonian Institution (“Instituição Smithsoniana”) é uma instituição 
educacional e de investigação associada a um complexo de museus, fundada e 
administrada pelo governo dos Estados Unidos. Com grande parte dos prédios 
localizados em Washington, D.C., o instituto compreende 19 museus e sete 
centros de investigação, e tem 142 milhões de itens nas suas coleções.

A Instituição foi fundada em 1846 com fundos do inglês James Smithson (1765–
1829) de acordo com seus desejos “sob o nome de Smithsonian Institution, uma 
instituição para o aumento e difusão de conhecimento”. 

Neste site podemos fazer uma viagem de descoberta, explorar e aprender online.

SMITHSONIAN INSTITUTION
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https://www.si.edu/
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Smithsonian Folk Ways Recordings

Chamamos a atenção para a parte musical deste site, onde através de 
um motor de busca se pode encontrar um manancial de recursos para a 
educação. A não perder!

FOLK WAYS

https://folkways.si.edu/
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