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Nunca devemos subestimar os espaços onde estamos e muito menos a influência que a conceção dos espaços físicos de aprendizagem 

mais usados, como são as salas de aulas das nossas escolas, possam ter.

As paredes falam e dizem aos visitantes e a nós próprios muito sobre a cultura da nossa escola, o que ensinamos, em que é que 

acreditamos e o que valorizamos.

Envolver os alunos nas decisões relativas aos espaços da escola, tanto espaços comuns como os espaços das salas de aula 

propriamente ditas, tem uma mais valia enorme em múltiplas vertentes formativas.

As reflexões individuais dos alunos e as discussões em sala de aula sobre este assunto contribuem para uma sala muito menos 

desordenada e provavelmente mais bonita, um ambiente mais pacífico tanto com a publicação de informações que os alunos passaram 

a aceder diariamente para referência, leitura e escrita, como com a própria organização dos objetos, mesas e cadeiras da sala. 

Talvez o mais interessante para os alunos e professores, seja a sala de aula como pertença de todos e não como espaço de uma 

entidade desconhecida, de outros, ou apenas do professor. O envolvimento de todos na organização do espaço em que trabalhamos 

coletivamente não é uma perda de tempo, é uma aprendizagem riquíssima, que vai influenciar a nossa maneira de estar nesse espaço 

e, nesse sentido, a nossa responsabilidade e atitudes com os outros. É um exercício da cidadania.

Como professores de música que espaço gostaríamos de ter? Ou ainda, que ambientes de aprendizagem gostaríamos de criar com o 

espaço que temos disponível? 

Tanto uma pergunta como outra implicam uma autorreflexão sobre que professor de música somos e o que queremos fazer com a 

música e os nossos alunos e, a montante destas questões, interrogarmo-nos sobre que tipo de professor de música deveríamos ser para 

fazer uma sala de aula de música do século XXI ganhar vida?

A importância dos espaços: 
a música na sala de aula ou a sala de aula de música
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Manuela Encarnação

No 1º ciclo, os alunos têm a sua sala de referência. Aqui, definir um espaço (um canto, uma parede, um armário, ...) especificamente para 

as artes (música, plástica, dramática, dança), passa a interpelar-nos para esses mundos tão singulares da educação artística e eles 

tornam-se visíveis no dia a dia. 

Nos ciclos de escolaridade seguintes, muitas vezes, mesmo havendo uma sala específica para a música,  esta é partilhada por outros.  

Para o espaço não perder essas características, é necessário o envolvimento e a responsabilização de todos os que a utilizam.

A sala de aula de música do século XXI deve poder adquirir múltiplas formas e ser ela própria fisicamente flexível para se poder adaptar 

às atividades que se organizam e para que a música exista nas dimensões da experimentação e criação, da interpretação e 

comunicação e da apropriação e reflexão.

Nos nossos dias, as principais formas pelas quais as pessoas e os jovens em particular experimentam e vivenciam música é ou através 

da música gravada ou em concertos ao vivo. E esta realidade e o que ela implica não pode ser indiferente aos professores de música, 

às escolas e ao próprio sistema de ensino. 

Assim, considerar que, pelo menos, metade do tempo usado na educação musical do século XXI deveria servir para dar oportunidade 

aos alunos de aprenderem a fazer a sua própria música, dando ênfase à gravação e à partilha, não deveria estar no centro da nossa 

agenda curricular?

E neste processo criativo, é essencial que os professores de música estejam preparados para ajudar os alunos a explorar, desenvolver e 

concretizar as suas ideias musicais, a sua individualidade.
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CFAPEM
Terminou no dia 17 de fevereiro a ação de formação “Cantar Mais – práticas artísticas e musicais” que decorreu na  Escola Secundária 

Engº Acácio Calazans Duarte na Marinha Grande, num protocolo entre o CFAPEM e o CFLeiriMar. Foram formadores Manuela 

Encarnação e Gilberto Costa.

Nos dias 20 e 27 de fevereiro decorreu a ação de formação de curta duração “Cantar Mais: práticas musicais e atividades artísticas I” 

integrada Jornadas Pedagógicas do SPGL. Foram formadoras Manuela Encarnação e Ana Venade.

Próximas ações de formação, financiadas, na área da música – ver página 12.

Movimento Associativo
Relembramos os sócios que está a decorrer o ano estatutário 2017/2018. Pode fazer a atualização da sua quota para

o IBAN PT50 0018 0000 0060 8889 001 36.

Valor anual da quota €25

Solicitamos o envio do comprovativo para:

info@apem.org.pt
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Revista Portuguesa de Educação Musical 2018
Informamos que já se encontra aberto, até dia 30 de abril o período de submissão de artigos para a Revista Portuguesa de Educação 

Musical 2018, cujo próximo número, estará, pela primeira vez acessível aos sócios digitalmente, on-line. 

A Revista aceita artigos ligados à Música e Educação, provenientes dos seus diversos mundos de prática, quer de contextos formais, 

não formais, e informais, do currículo geral ou especializado, nos seguintes formatos:

http://www.apem.org.pt/publicacoes/revista/chamada-artigos.php 

Artigos provenientes de projetos de 

investigação como etnografias críticas, estudos 

de investigação-ação, ou estudos de caso, entre 

outros;

Relatos reflexivos de práticas inovadoras e 

significativas nos seus contextos específicos;

Ensaios sobre diversas conceções 

pedagógicas, artísticas e políticas relevantes 

para o tema em questão;

Recensões de livros relevantes para o mundo 

da Educação Musical.



Mais uma canção de autor publicada,
esta para anunciar a Primavera que se aproxima!
“A andorinha da Primavera”, uma composição de Carlos Maria Trindade e letra de Pedro Ayres de Magalhães incluída no disco

"O Paraíso" dos Madredeus, editado em 1997.

http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/tradicionais/cancao/a-andorinha-da-primavera

 

Mais um Ciclo de Canções/ Teatro Musical! 
Desta vez o Cantar Mais começa a publicar o Ciclo de canções/ Teatro Musical “Canto em ti” da compositora Sara Carvalho. A primeira 

canção deste ciclo “Quem é ela?”, tem por base um poema da escritora Luísa Ducla Soares. 

Vamos ouvir e descobrir novas sonoridades! 

http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/tradicionais/cancao/quem-e-ela 

Novas Gravações
Durante o mês de março irão ser realizadas mais gravações de novas canções!

Estejam atentos! O Cantar Mais está sempre em movimento!
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Workshops Cantar Mais
No dia 6 de fevereiro no Conservatório de Música de Olhão, realizou-se mais um workshop 

Cantar Mais. Foi formador Paulo Cunha.
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Workshops Cantar Mais
No dia 15 de fevereiro estivemos no Agrupamento de Escolas do Gavião.

Foi formadora Ana Venade.
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Este é um dos maiores eventos europeus relacionados com a música e as artes performativas. 

Recebe cerca de 2500 visitantes de mais de 40 países que marcam presença devido aos mais de 

80  painéis de debate, workshops interativos, conferências a juntar às inúmeras empresas de 

referência no setor que apresentam ali as suas últimas novidades.

A APEM marcou mais uma vez presença para aumentar a sua rede de contactos e trazer o que 

de melhor se faz para Portugal e para os seus sócios.

Um pequeno exemplo do que encontrámos por lá é o BBC Ten Pieces. Uma plataforma cheia de 

recursos gratuitos para levar as crianças a interagir criativamente com a música clássica.

A não perder!

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/qt76WSzksPSPmkj9tbV0p9/the-pieces-and-composers

No passado dia 22 e 23 de fevereiro aconteceu
em Londres mais uma edição
da Music & Drama Education Expo.
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De A a Z para a Música na Educação
Jorge Prendas por...
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Jorge Prendas (n. 1968, Porto) iniciou os seus estudos musicais aos 10 anos tendo posteriormente 

ingressado no Conservatório de Música do Porto onde concluiu o curso geral de composição na classe de 

Fernando Lapa.

Licenciou-se em Informática de Gestão na Universidade Portucalense e retoma os estudos musicais na 

Universidade de Aveiro onde conclui a licenciatura em ensino da música/composição em 2003. Estudou 

com professores como Evgueny Zouldilkine e João Pedro Oliveira. No domínio da Música Electrónica 

compôs “A aparente ilusão de um som” que obteve um “encouragement” no Festival Internacional de Música 

Electrónica Musica Viva 2002 e foi selecionada para o Seoul International Computer Music Festival 2002. 

Em 2003 obteve uma menção honrosa no Festival Internacional Música Viva com a peça “Uma leitura 

possível para um poema de Eugénio de Andrade”. Esta peça foi executada no festival Synthèse em Bourges 

2004. Em 2010 com a peça “Qualche respiro” foi um dos 3 finalistas do concurso internacional Harvey G. 

Phillips Awards for Excellence in Composition. 

Tem composto para as mais diversas formações, tendo já sido editadas em disco e em livro várias das suas 

obras. 

Lecionou Análise e Técnicas de Composição, História da Música, Acústica e Classes de Conjunto no 

Conservatório do Porto, na Academia de Música de Espinho, na Escola Profissional de Música de Espinho, 

Escola de Música Óscar da Silva entre outros estabelecimentos de ensino. Orientou seminários de música 

com comunidades na Escola Superior de Música do Porto a alunos de licenciatura de música e de 

pós-graduação em Arte Comunitária.



Leia aqui a opinião de Jorge Prendas

http://www.apem.org.pt/publicacoes/opiniao/index.php?post_id=194 D
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Desde 2007 colabora com o Serviço Educativo e é o Coordenador deste serviço desde 2010. Com a Orquestra Sinfónica do 

Porto Casa da Música participou nos projetos “A Orquestra vai à Escola” e “Novas Colinas do Ribeiro”. No âmbito do “Casa vai 

a Casa” desenvolveu projetos em várias instituições como são exemplos estabelecimentos prisionais, casas de acolhimento de 

menores, comunidades terapêuticas, lares de 3ª idade, centros para pessoas com necessidades especiais e hospitais. Foi diretor 

artístico das “Histórias do Norte” (2008) e “Histórias do Sul” (2009), espetáculos criados para a sala Suggia. É diretor artístico 

da Orquestra Som da Rua desde a sua criação em Outubro de 2009. Foi igualmente diretor artístico dos espetáculos infantis 

“Bach Be Cue” e “Algodão Doce”. O espetáculo “Curado”, produzido para marcar os cem anos da primeira guerra mundial e 

realizado em parceria com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas teve a sua direção musical, bem como “Gulag” 

apresentado em 2016 e que contou igualmente com a participação da ADFA. 

Atualmente é o responsável artístico e pedagógico das Orquestras Energia Fundação EDP, bem como o Coordenador de 

Formação de workshop leaders do Tokyo Bunka Kaikan, dois projetos que estão a ser desenvolvidos pela Casa da Música. Entre 

2014 e 2016 fez parte do steering committee da RESEO. 

Desenvolve trabalho noutras áreas musicais, como é o caso do quinteto a cappella Vozes da Rádio que ajudou a criar em 1991. 

Com este grupo já gravou dez discos e dois dvd’s assinando a maior parte dos arranjos e originais, assim como a produção 

musical. Com este mesmo quinteto já realizou centenas de concertos não apenas em Portugal mas também em Espanha, 

Inglaterra, Macau e Hong-Kong. 

Tem tido participações pontuais no cinema não apenas como compositor da banda sonora, mas também como ator. “O Barão”, 

“CineSapiens”, “A Caverna”, “O espectador espantado” e “Delírio em Las Vedras” são os filmes de Edgar Pêra em que 

participou. Compôs igualmente a banda sonora do filme de Cláudia Clemente “O dia em que as cartas pararam”. Como 

compositor e ator participou no novo filme de Edgar Pêra “Caminhos magnéticos” que estreará em 2018.  
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Ações de Formação na Modalidade de Oficina de Formação (50h – 2 uc)
(Financiadas) DGE - APEM – 2018

Ação Formador Local Datas nº Horas

Música no 1º ciclo: 

aprendizagens essenciais,

estratégias pedagógicas

e didáticas

CCPFC/ACC-91994/17  

Música no 1º ciclo: 

aprendizagens essenciais,

estratégias pedagógicas

e didáticas

CCPFC/ACC-91994/17  

João Cunha

Bragança

(Norte)*

24 março

14 abril

19 maio

23 junho

6,5

6

6

6,5

24 março

14 abril

19 maio

23 junho

6,5

6

6

6,5

24 março

14 abril

19 maio

23 junho

6,5

6

6

6,5

Música no 1º ciclo: 

aprendizagens essenciais,

estratégias pedagógicas

e didáticas

CCPFC/ACC-91994/17  

Música no 2º e 3º ciclo: 

aprendizagens essenciais,

estratégias pedagógicas

e didáticas

CCPFC/ACC-91995/17 

Música no 2º e 3º ciclo: 

aprendizagens essenciais,

estratégias pedagógicas

e didáticas

CCPFC/ACC-91995/17 

Carlos Batalha

Guimarães

(Norte)*

Guarda

(Centro)*

Caldas da Rainha

(Centro)*

3

3

3

3

3

3

3,5

3,5

Gilberto Costa

15 março

12 abril

26 abril

10 maio

24 maio

7 junho

3 julho

5 julho

3

3

3

3

3

3

3,5

3,5

15 março

12 abril

26 abril

10 maio

24 maio

7 junho

3 julho

5 julho

Lina
Trindade Santos

Santarém

(Alentejo)*Carlos
Costa Gomes

3

3

3

3

3

3

3,5

3,5

15 março

12 abril

26 abril

10 maio

24 maio

7 junho

3 julho

5 julho

Montemor-o-Novo

(Alentejo)*

A Música na

Educação Pré-Escolar: 

aprendizagens essenciais,

estratégias pedagógicas

e didáticas

CCPFC/ACC-91993/17 

Manuela
Encarnação


