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Carta aos sócios 

António Ângelo Vasconcelos

O recente inquérito do Eurobarómetro sobre a participação em 

atividades culturais na União Europeia, refere que "os portugueses são 

os cidadãos da União Europeia com menores taxas de participação em 

atividades culturais”. Se se pensar que a crise económica pode ajudar a 

explicar uma parte destes resultados, os problemas ultrapassam as 

dimensões estritamente financeiras. São problemas de natureza 

ideológica e política. Pela opção de determinadas vias em detrimento 

de outras. Vias baseadas num modelo de desenvolvimento que 

privilegia o que é mais rentável e imediatista. 

O Orçamento do Estado é um instrumento estratégico e político 

fundamental à disposição dos governos, em que se revela as opções 

acerca do que se pensa e do que se perspetiva para a sociedade, 

corrigindo assimetrias, incrementando áreas estratégicas. Ora, a 

centralidade do Orçamento do Estado para 2014, na continuidade dos 

anteriores, situa-se nos cortes do que é essencial, com um 

agravamento considerável nas áreas da educação, nos seus diversos 

planos, na ciência e na cultura. 

Tal como outras áreas formativas e áreas do saber, a situação da 

educação artística e musical é particularmente grave e dramática. 

Apesar do que foi sendo construído ao longo dos anos, com muito 

esforço de diferentes tipos de atores, professores, estudantes, escolas, 

famílias, comunidades, artistas, programadores, etc., são visíveis os 

sucessivos desinvestimentos nestas áreas de formação que muito têm 

contribuído para uma constante marginalização da educação artística 

e musical no interior da escola pública. Marginalização essa, 

sustentada na retórica da inevitabilidade, na retórica da crise, na 

retórica dos conhecimentos “úteis” para a competitividade da 

sociedade portuguesa, para o mercado de trabalho, seja lá o que isso 

for, na retórica da “excelência e do rigor”, na retórica dos exames e dos 

rankings, na retórica da “livre escolha”, na retórica da comparabilidade 

com diferentes parceiros europeus e mundiais.

Ora, como escreve, e bem, António Pinho Vargas “uma das tarefas mais 

importantes é recusar os termos em que nos querem obrigar a falar e 

pensar”. E esta recusa é uma das tarefas importantes que a 

comunidade, os artistas, os programadores, as escolas e os professores 

não podem ignorar.

De facto, falar e pensar fora do lugar, fora desta linha ideológica que 

nos é imposta, é falar e pensar nas escolas e na educação, pública e/ou 

privada como espaços de construção de liberdade, de cultura e de 

formação complexas, em que o tempo lento necessário ao 

desenvolvimento e à apropriação de saberes não se compadece com 

a ligeireza com que se pretende reduzir a educação a exames. 

Falar e pensar na qualidade das escolas e da formação ministrada é 

falar e pensar que esta qualidade varia na razão direta do investimento 

financeiro, simbólico, organizacional, autonómico, comunitário, 

intergeracional, profissional. 

Sem isto não é possível o desenvolvimento da democracia nem de 

uma sociedade mais culta capaz de lidar com as complexidades e 

paradoxos das sociedades contemporâneas. 

Sem isto não é possível potenciar as pessoas que existem nas pessoas, 

nem os saberes diferenciados de que são portadores. Sem isto somos 

nada como pessoas. Somos nada como comunidade. Apenas 

produtos que, como tal, podem ser descartáveis, consoante os 

interesses e os poderes, financeiros e outros, em presença.

Se se tem de tirar lições da crise, esta crise “diz-nos que se não 

apostarmos na Educação, na Cultura e na Ciência, teremos 

naturalmente grandes dificuldades” (Guilherme d’Oliveira Martins, 

Público, 24 de Novembro 2013, p. 35). Daí a importância e a 

necessidade de estimular a educação artística, musical e cultural, a 

importância e a necessidade dos decisores políticos e da sociedade 

em geral olharem para a Educação, para a Ciência e para a Cultura 

como um bem público essencial nas sociedades contemporâneas. 

Daí a importância e a necessidade de um maior investimento. Daí a 

importância e a necessidade de políticas consistentes, articuladas que 

estejam para além do imediatismo, que estejam para além de 

importação acrítica de modelos. 

Caso contrário, dificilmente se consegue fazer o que importa fazer: que 

as escolas e a educação sejam territórios do imaginário, da imaginação, 

da criatividade, do aprender a viver individualmente e em coletivo, do 

contrariar as tendências hegemónicas e seletivas, do aprender a ser-se, 

do aprender a lidar com o conhecimento. Em confronto e em 

complementaridade com os outros, com os saberes, com a sociedade, 

com o trabalho, com a cultura. 

Fora disto, e o que tudo isto significa, tudo o resto é contribuir para o 

empobrecimento das escolas, da educação, dos indivíduos, da 

sociedade, da democracia.

O Estado, o Orçamento e a Educação Artística e Musical:
uma questão ideológica.
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nós por cá
Plano de formação do CFAPEM

Estão programadas para se iniciarem
em novembro, dezembro e fevereiro as seguintes 
ações de formação creditadas:

- Do Ensaio ao Concerto: a prática performativa como 
instrumento de desenvolvimento pro�ssional do professor de 
música. 
(Formadores: Henrique Piloto e Ana Venade – Local: Escola de 
Música Nossa Senhora do Cabo, Linda-a-Velha – 15h)

• Praticar e aperfeiçoar técnicas vocais e instrumentais em grupo; 

• Analisar as partituras de um repertório selecionado;

• Praticar e sistematizar técnicas de ensaio;

• Participar na preparação e realização do concerto.

- A Motivação e a Metacognição na Aprendizagem Musical
(Formador: Francisco Cardoso – Local: Sede da APEM – 25h)

• Conhecer de forma aprofundada as diversas teorias musicais 

existentes no âmbito da Psicologia Educacional;

• Conhecer os resultados da investigação recente relacionada com 

motivação para a aprendizagem musical;

• Conhecer os limites do conceito de metacognição e aplicar o 

modelo de Flavell à aprendizagem musical;

• Refletir sobre o processo de aprendizagem musical e sobre o papel 

dos docentes quer na motivação dos alunos, como na aquisição e 

desenvolvimento de competências metacognitivas;

• Ajudar os professores a olharem de uma forma positiva para a sua 

ação educativa.

- Orquestração para Instrumental Or�
(Formadora: Isabel Carneiro – Local: Escola Superior de 
Educação de Lisboa – 25h)

• Sensibilizar para a necessidade de utilização dos instrumentos da 

sala de aula como um recurso fundamental na formação musical das 

crianças. 

• Desenvolver competências na elaboração de orquestração para 

instrumentos Orff. 

• Desenvolver competências na metodologia de ensino dos 

instrumentos em sala de aula com grandes grupos de alunos.

Toda a informação aqui:

http://www.apem.org.pt 

Assembleia Geral da APEM

Nos termos do Artº 15 dos Estatutos da APEM vai realizar-se no 

próximo no dia 2 de dezembro de 2013, 2ª feira, às 17h.30m (primeira 

convocação), na Sede da APEM, na Rua D. Francisco Manuel de Melo, 

nº 36-1º Dto. 1070-087 Lisboa, tel. 21 3868101, com a seguinte ordem 

de trabalhos:

a) Aprovação da Ata da Assembleia Geral de 12 de novembro de 

2012

b) Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas da Direção e 

Parecer do Conselho Fiscal do ano 2012/2013

c) Aprovação do Relatório de Atividades do ano 2012/2013

d) Deliberação sobre a forma de convocação da Assembleia Geral da 

APEM

e) Outros assuntos

Caso não se verifiquem as condições previstas no Artº 14º, a 

Assembleia funcionará trinta minutos depois, em segunda 

convocação.

Contactos dos sócios

Para efeitos de organização dos serviços da APEM e eficiência no 

contacto com todos os sócios, a Direção da APEM lembra a 

importância da atualização de morada, telefone e email.

Caso ainda não o tenha feito, agradecemos o envio dos dados para: 

apem.educacaomusical@gmail.com. 

Colaboração associativa

A Direção da APEM solicita a todos os sócios e amigos a partilha de 

projetos, textos, ideias e reflexões sobre a Educação Musical e as 

diversas problemáticas decorrentes da atividade profissional, cultural 

e artística, seja ela na sala de aula  ou fora, num ambiente de 

aprendizagem e realização formal ou informal, de modo a poderem 

ser divulgados na ApemNewsletter e na Revista da APEM. 

A construção de uma comunidade profissional reflexiva de 

educadores e professores de música/ educação musical é essencial 

para defesa fundamentada de uma educação musical na sociedade 

presente e futura. 
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Projeto Cantar Mais

No quadro do desenvolvimento do Projeto Cantar Mais – música para 

todos, o trabalho que se realizou situou-se a quatro níveis: (1) 

conceção da plataforma, (2) pesquisa e seleção de canções, (3) 

construção de conteúdos musicais e pedagógicos e (4) apresentação 

pública do projeto.

 

(1) Conceção da plataforma: está definida a organização da sua 

estrutura como árvore de conteúdos a que estão associadas várias 

funcionalidades e que indicam como são disponibilizados os 

conteúdos e como os mesmos estão articulados; 

(2) Pesquisa e seleção de canções: foram analisadas mais de 500 

canções ao nível do âmbito vocal, estética, letra da música tendo sido 

selecionadas cerca de 100 canções de acordo com a sua adequação 

aos níveis etários de crianças dos 5 aos 12 anos; 

(3) Construção de conteúdos musicais e pedagógicos: foram 

elaborados 38 arranjos musicais, foi feito um documento global com 

indicações didáticas e pedagógicas para o ensino de canções e 

finalizados todos os recursos da canção Mai fali e (exceto a gravação 

de voz cantada das crianças);

(4) Apresentação do projeto: conjuntamente com a DGE foram 

definidas e acordadas para esta fase as entidades a quem se 

pretendia propor parceria e elaborada uma carta de apresentação 

conjunta. Foram feitas 6 apresentações do Projeto às entidades 

Fundação Calouste Gulbenkian, Camões – Instituto da Cooperação e 

da Língua, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 

Fundação EDP, Câmara Municipal de Lisboa e Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa. Em todas as apresentações estiveram 

presentes representantes da Direção Geral da Educação e do 

Programa de Educação Estética e Artística nas pessoas do Dr. Pedro 

Cunha, Dr. Luís Filipe Santos, Dra. Elisa Marques e Dr. António Rocha. 
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nós por cá
Parecer da APEM à proposta de Decreto-Lei do novo regime 

jurídico da habilitação pro�ssional para a docência

Tendo tido conhecimento do Projeto de Decreto Lei de revisão do 

regime jurídico da formação dos educadores de infância e dos 

professores dos ensino básico e secundário, a APEM elaborou um 

parecer ao referido Projeto de Decreto-Lei no que diz respeito à 

formação profissional dos professores do grupo de recrutamento 610 

– Música. O parecer foi enviado ao Secretário de Estado do Ensino 

Superior, Professor José Ferreira Gomes e ao Presidente do Conselho 

de Reitores dos institutos politécnicos superiores, Professor Joaquim 

Mourato.

Parecer:

O (1) ensino genérico de Música e o (2) ensino especializado de 

Música  coexistem há largos anos no nosso Sistema Educativo:

(1) O ensino genérico concretiza-se nos três ciclos do Ensino Básico  

através de:

- no 1º Ciclo, área curricular disciplinar obrigatória de Expressão e  

Educação Musical;

- no 2º Ciclo, disciplina obrigatória de Educação Musical;

- nos 7º e 8º anos do 3º Ciclo - disciplina de Educação Musical, como  

oferta de escola da Área Artística.

Para cada uma destas três áreas disciplinares/disciplinas existem e 

estão em vigor programas oficiais.

(2) O ensino especializado concretiza-se apenas nos 2º e 3º Ciclos do  

Ensino Básico através de:

- Curso Básico de Música que tem disciplinas de Instrumento (do 

Acordeão ao Violoncelo), de Formação Musical e de Classe de 

Conjunto (Plano de estudos na Portaria n.º 691/2009).

Os cursos que conferem habilitações para a docência são 

obviamente distintos:

- para (2) o ensino especializado é conferida pelos mestrados 

regulados pelo Decreto-Lei n.º 220/2009;

- para (1) o ensino genérico é conferida pelos mestrados regulados 

pelo Decreto-Lei n.º 43/2007.

No projeto de Decreto-Lei, (p. 21) situa-se o Mestrado em Ensino de 

Educação Musical no Ensino Básico apenas no âmbito do grupo de 

recrutamento 250 (2.º ciclo.)

No caso do 3º Ciclo do Ensino Básico, o grupo de recrutamento é o 

610 e o Mestrado que confere habilitação para a docência, de acordo 

com a legislação em vigor é o Mestrado em Ensino de Educação 

Musical no Ensino Básico. 

Face ao exposto fica comprovado que se trata de um equívoco a 

Referência 32 (p.24) do Projeto de Decreto-Lei quando pretende que 

a Música do (1) ensino genérico seja constituída pelas 

subespecialidades do (2) ensino especializado e a habilitação seja 

conferida pelo Mestrado em  Ensino de Música em vez do Mestrado 

em Ensino de Educação Musical. Acresce que os grupos de 

recrutamento do (2) ensino  especializado de Música são 

identificados como M e vão de M01 a M32 como se pode ler na 

Portaria  n.º 693/98. 

Assim sendo não podem restar dúvidas que o grupo de 

recrutamento 610 diz respeito ao (1) ensino genérico de Música, 

sendo necessário a alteração da Referência 32 (p.24) do Projeto de 

Decreto-Lei.



6

novembro 2013

feito e dito

“Novas perspetivas de abordagem da relação da música entre pessoa 

adulta/professora e criança.”

“Comunicação clara e cativante da formadora.”

“Capacidade de transmissão das ideias/conceitos.”

“A forma como foi dinamizado, não sendo apenas o facultar de 

informação, mas sim uma partilha de conhecimentos.”

“Boa dinâmica do workshop.”

“Empatia com o grupo.”

“Partilha de alguns casos reais.”

“Harmonia entre o grupo quer a nível das atividades musicais quer a 

nível da apresentação dos objetivos por parte da formadora da ação.”

O workshop de Musicoterapia – Mitos e Controvérsias 
realizou-se na sede da APEM em Lisboa, no sábado dia 23 
de novembro entre as 15h e as 19h.
Foi formadora Maria Eduarda Carvalho

O que �cou dito



de olhospostos...
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Os 40 anos da Orquestra Sinfónica Juvenil

No ano em que se comemoram os 40 anos da Orquestra Sinfónica Juvenil, a APEM vem 

felicitar todos e todas os que ao longo destes anos têm contribuído para o desenvolvimento 

das práticas artísticas e musicais dos jovens músicos. 
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Fundada em 1973, a Orquestra Sinfónica Juvenil (OSJ) assume-se, hoje, como uma instituição fundamental no nosso panorama 

músico-pedagógico. Nestes anos de existência, a OSJ viu passar pelos seus quadros muitos dos atuais instrumentistas das nossas orquestras, 

estendeu a sua ação em favor da cultura musical a todo o país, incentivou e deu a conhecer ao público muitos jovens solistas. Em permanente 

renovação, o seu repertório é bastante vasto – foram preparadas mais de 500 obras abrangendo os séculos XVIII, XIX e XX. Conta nos seus 

quadros 90 elementos das diversas escolas de música da área de Lisboa. No Verão de 1990, a convite da UNESCO, participou num Estágio de 

aperfeiçoamento orquestral em Hortos (Grécia) integrando nos seus quadros jovens músicos de diversas nacionalidades. Em Julho de 2002, a 

“Camerata” da Orquestra Sinfónica Juvenil representou Portugal no Festival Internacional de Jovens de Tianjin, China. No verão de 2005 a OSJ 

realizou um estágio em Vigo, Espanha, com a realização de vários concertos na região autónoma da Galiza.

A OSJ mantém acordos de colaboração com congéneres na Alemanha, Luxemburgo, Espanha e China, com as quais estabelece intercâmbio 

de jovens músicos. Nos períodos de férias de Verão, realiza Estágios de aperfeiçoamento orquestral, habitualmente nas Regiões Autónomas da 

Madeira e Açores. Colabora regularmente com diversos Coros na apresentação de reportório coral-sinfónico.

Para além dos Maestros-Titulares Alberto Nunes (de 1973–1983) e Christopher Bochmann (desde 1984) foi dirigida por Francisco d’Orey, Jorge 

Matta, António Saiote, Roberto Perez, Georges Adjinikos, José Palau, Andrew Swinnerton, Vasco Azevedo, Julius Michalsky, Pedro Amaral e 

Filipe Carvalheiro.

 http://www.sinfonica-juvenil.com/?page_id=23



A Música na Escola Portuguesa Ruy Cinatti em Timor Leste 
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vozes da apem

A Música está presente na Escola Portuguesa Ruy Cinatti (EPRC), Timor-Leste, desde o ano letivo 2011/2012

e a atividade tem sido bastante intensa, resultado da motivação e empenho de todos os envolvidos.

À semelhança do que aconteceu no ano letivo anterior, foi lançado no final do ano letivo 2012/2013 o CD áudio da EPRC. 

Apesar da necessária seleção, por impossibilidade de apresentação da totalidade do trabalho, este CD pretende ser representativo 

deste 2º ano de atividades musicais.

O CD foi inteiramente interpretado pelos alunos, gravado e editado na escola. Foram também envolvidos os alunos de Artes do 

ensino secundário, a quem foi lançado o desafio de criação de todo o grafismo do CD. As propostas foram muitas e a seleção 

bastante difícil.

Estamos bastante orgulhosos do resultado conseguido e convidamos todos a conhecerem um pouco da música que se faz por cá, 

em Timor-Leste.

Catarina Andrade e Carlos Batalha 

http://www.eprc-celp.org/alunos/cds_da_escola_portuguesa_ruy_cinatti/
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De que forma é que a investigação se constitui como um 
instrumento relevante na formação dos docentes de música?

A necessidade contemporânea de dar resposta a questões tão 
importantes como a promoção da qualidade musical face à 
emergência da tecnologia ou a capacidade de transferência entre os 
vários tipos de desempenho musical, obriga a pensar a formação de 
professores de música na perspetiva do(a) docente investigador(a). Esse 
parece ser o compromisso mais válido para assegurar que a formação 
não acaba com a entrega do diploma mas se projeta num processo 
dinâmico de pesquisa continuada. Trata-se de realçar a ligação 
pertinente entre a formação do professor de música e os desafios da 
investigação como veículo de ligação entre a teoria e a prática. 

Investigar, neste contexto, será entendido essencialmente como um 
processo integrante da formação docente, baseado na pesquisa de 
terreno, entendendo-se por tal os vários contextos em que o fenómeno 
musical acontece. Nesse sentido, fará sentido que seja diversificada, 
qualitativa, etnográfica e formativa. 
Diversificada, porque é atenta a diferentes manifestações musicais, 
utiliza instrumentos adequados a cada situação e ecologicamente 
válidos. 
Qualitativa, na medida em que se situa num paradigma não positivista, 
trata a realidade como um todo dinâmico em que a subjetividade é 
assumida, e como tal interpretada, promovendo uma atitude de 
humildade perante o saber. 
Etnográfica, porque descreve, iluminando os vários ângulos, cruzando 
diferentes fontes de informação e transmitindo, assim, toda a riqueza da 
situação de pesquisa. Finalmente, formativa, porque pretende intervir, 
modificar e perspetivar alternativas ao status quo, característica, aliás, 
particularmente premente na área artística em que nos situamos e na 
formação de futuros formadores.

perguntámosa …
Graça Mota, licenciada em Pedagogia Musical pela Staatliche Hochschule für Musik und Theater Hamburg, 
Alemanha, mestre em Educação Musical pela Universidade de Boston, USA e doutorada em Psicologia da Música pela 
Universidade de Keele, Reino Unido. 
Com uma vasta atividade no âmbito da re�exão, intervenção e investigação relacionada com a educação musical, no seu 
sentido global, bem como no quadro da formação de professores, fundou e dirige o Centro de Investigação em 
Psicologia da Música e Educação Musical (CIPEM). 



Hoje a investigação em música tem vindo a assumir um papel 

cada vez mais presente nas várias instituições de formação de 

professores nesta área e o CIPEM orgulha-se de ter contribuído 

de modo significativo para esse desenvolvimento. 

Atualmente está num processo de reformulação e alargamento 

do seu âmbito de ação através da integração no INET-MD 

(Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e 

Dança) com um polo na ESE/IPP, mantendo os seus objetivos e 

identidade dentro de um grupo de investigação denominado 

“Educação, Música e Comunidade”. É um acontecimento que se 

vê com expetativas bem fundamentadas, na medida em que o 

CIPEM irá certamente contribuir para um enriquecimento do 

INET-MD a partir da sua diversidade investigativa e ao mesmo 

tempo enriquecer-se com a integração numa comunidade 

alargada de investigadores e campos de pesquisa.

Ainda sobre a ligação entre a investigação e a formação de 

professores de música, o que parece estar em causa é a procura 

essencial da relevância, nunca perdendo de vista o significado 

da música nos mais diversos contextos. 

Nesse sentido, deveríamos ter em mente a construção de 

projetos cujo objetivo é a transformação de professores, alunos 

e músicos não esquecendo a própria mudança institucional. 

Só assim, julgo, estaremos a produzir investigação capaz de 

contribuir para a criação de culturas sustentáveis de 

aprendizagem e empenhamento musicais ao longo da vida.
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Em Portugal, com exceção da etnomusicologia e da 

musicologia histórica, que cedo desenvolveram o seu próprio 

campo de pesquisa fundamentando-se na tradição da 

etnografia antropológica e da abordagem documental, a 

investigação em música na sua ligação com o perfil de 

docência surge apenas no final dos anos noventa, mais 

precisamente em Setembro de 1998, com a criação do CIPEM 

(Centro de Investigação em Psicologia da Música e Educação 

Musical) na Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico do Porto (ESE/IPP). Constituiu-se como uma 

estrutura orientada para a divulgação da investigação científica 

na área da Psicologia da Música e da Educação Musical, tendo 

como eixos fundamentais da sua atuação: 

- a criação de um centro de recursos e partilha de investigação; 

- a edição de uma revista; 

- a construção e desenvolvimento de projetos de investigação; 

- a formação em metodologias de investigação;

- a internacionalização. 

Um dos aspetos mais relevantes da atuação do CIPEM nos 15 

anos da sua existência tem sido a sua íntima ligação aos cursos 

de licenciatura e mestrado lecionados na ESE/IPP, criando nos 

futuros docentes a curiosidade inerente ao processo de 

investigação e procurando tornar evidente a melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem através da pesquisa 

sistemática em todos os domínios relevantes para a vivência da 

educação formal e não formal em música.



palavras
As palavras que �cam neste mês são as de João de Freitas Branco
(1922-1989). 
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Num tempo em que as questões relacionadas com a 

educação artística e musical se a�guram problemáticas, 

selecionaram-se algumas ideias presentes num trabalho   

notável realizado por João de Freitas Branco em 1976, a 

pedido do governo de então, sobre o ensino de música 

em Portugal e intitulado “Estudo da problemática dos 

Conservatórios e Instituições similares e da 

reorganização das respectivas estruturas do M.E.I.C”. 

Era um trabalho em que se propunha a reforma do 

ensino musical de um modo articulado, que os 

conservatórios fossem considerados como “centros de 

cultura” mas que não teve qualquer tipo de acolhimento 

por nenhum governo. 

Palavras que �caram de uma personalidade relevante na 

vida e no ensino musical português.

Do ensino artístico e das políticas

O presente estudo exime-se de glosar uma vez mais o refrão da 

indispensabilidade dum ensino artístico de âmbito geral no 

sistema educativo de qualquer país do nosso tempo. 

Pressuposto no leitor o conhecimento de que assim é […]. Uma 

coisa, porém, é haver consciência de todo o conteúdo dum 

problema, no sector que ele diretamente afeta, e outra coisa 

encontrar ele a devida cotação num contexto mais geral, em 

confronto com outros, de diversa natureza. Entram aqui em 

jogo fatores inerentes a uma longa tradição portuguesa, idosa 

de quatro séculos. Excetuados períodos tão diminutos em 

número como em extensão, o tema de formação artística do 

individuo genérico, ainda que nos cinjamos às classes 

dominantes, nunca foi considerado prioritário. […]

que ficaram…
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Formação de criadores e de intérpretes

Convirá que estes últimos sejam encaminhados para a 

atividade profissional em agrupamentos como orquestras, 

conjuntos de câmara e bandas. O encorajamento da carreira de 

solista deve cingir-se aos casos excecionais. Embora não seja, 

em princípio, de recusar aos conservatórios e academias 

regionais o direito de ministrar ensino superior, é sobre os graus 

antecedentes que deve incidir a sua ação. O ensino superior de 

futuros solistas de carreira ganhará com tornar-se uma quase 

prerrogativa dos conservatórios nacionais. […] 

Simultaneamente, convirá intensificar a formação artística de 

não futuros artistas, pela articulação com o ensino curricular, 

quer seja ministrado no mesmo estabelecimento quer noutro.

Professores do ensino geral

 A inclusão obrigatória da disciplina de Educação Musical para 

Professores corresponde à missão que, ao longo deste século, é 

reiteradamente preconizada como principal. […] A demanda 

desse objetivo impõe a utilização simultânea doutros meios. 

Cursos especiais para habilitação musical de educadores de 

infância, professores primários, do ciclo preparatório e 

secundários afiguram-se não só vantajosos mas indispensáveis.

Formação de amadores

A distinção entre arte erudita e arte de entretenimento (ou, no 

ramo particular que aqui está mais em foco, entre música “séria” 

e música “ligeira”) tende a esbater-se, a ponto de mesmo entre 

docentes de formação puritana começar a haver compreensão 

de que também a arte de entretenimento vivencial pode ter 

lugar em conservatórios e academias. O preenchimento de 

ócios com a participação em conjuntos “sérios” ou “ligeiros” é 

um fator social positivo, do que têm consciência os 

estabelecimentos onde funcionam cursos de música em 

regime livre, para jovens e adultos. Até nos conservatórios 

nacionais se dá hoje guarida aos que, destinando-se embora a 

outras profissões, desejam tornar mais consistentes as suas 

capacidades de artistas amadores.
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Associação Portuguesa de Educação Musical
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 36 

1º Dto. 1070-087 LISBOA

de 2ª a 6ª feira 

das 10h às 12.30h e das 14h às 17.30h

Tel. e Fax 213 868 101 

Tm. 917 592 504 / 960 387 244

apem.educacaomusical@gmail.com
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Assembleia Geral da APEM 
2 de dezembro, 17h30, sede da APEM

Próximas Ações de Formação

“A Motivação e a Metacognição na Aprendizagem Musical” (25h / 1 u.c) 

Formador: Francisco Cardoso  - Local: sede da APEM

4ªs feiras das 18h30 às 21h:  

4 e 11 de dezembro 2013; 

8, 15, 22 e 29 de janeiro; 5, 12 19, e 26 de fevereiro de 2014

“Orquestração para Instrumental Orff” (25h / 1 u.c)

Formadora: Isabel Carneiro – Local: ESELX

Sábados, das 10h às 13h e das 14h às 16h

15 e 22 de fevereiro e  15, 22 e 29 de março, 2014

Todas as informações aqui: 

www.apem.org.pt


