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No seguimento das propostas e desafios 
que lançámos na Newsletter de janeiro no 
sentido de tornar esta plataforma de 
comunicação cada vez mais um espaço de 
partilha, inspirador de ideias e porventura um 
contributo para boas mudanças de práticas, 
recordamos nesta edição as palavras sábias 
de Ana Maria Ferrão sobre o cantar no jardim 
de infância, como espaço de prazer, arte e 
educação. 
O triangular destas dimensões do cantar, que 
poderiam ser não só do cantar mas da música 
em geral, permite-nos estruturar uma reflexão 
sobre o ensino da música e perceber as 
interações e dependências entre prazer, arte e 
educação, termos tantas vezes usados e até 
banalizados na comunidade musical e que 
aqui são colocados como ponto de partida 
para perspetivar uma reflexão.
A Educação, entendida no quadro da 
educação formal e escolaridade obrigatória e 
como processo de ensino e aprendizagem 
que prepara as pessoas para futuros 
desconhecidos, imprevisíveis e que apenas 
são palavras, para citar Wayne Bowman 
(2012), inclui a música como parte da 
educação de todas as crianças, assentando 
em duas assunções para a sua justificação: (1) 
a música contribui para qualquer coisa única e 
essencial à vida humana e (2) esse “qualquer 
coisa” não pode ser alcançado apenas através 
de um ambiente musical de exposição à 
música ou experiência musical, requerendo 
uma educação formal. Não querendo dizer 
que essa educação musical formal não 
recolha ensinamentos da experiência e 
atividade musical não formal. 

A Arte, aqui focada na música como arte 
performativa, tal como repetidamente refere 
David Elliott (1995) assenta, segundo o autor, 
em três princípios: (1) para ser plenamente 
realizada a música deve ser tocada/ cantada/ 
interpretada por alguém, em qualquer lugar, 
de alguma forma; (2) a música é uma arte 
social centrada à volta da performance; e (3) a 
música deve ser uma arte social, participativa. 

O Prazer entendido como um sentimento 
agradável que nasce em nós, como alegria, 
contentamento, gosto, desejo, cruza-se com o 
conceito de “resposta estética”, termo 
polémico mas empregue na investigação em 
educação musical, teoria e prática quando se 
pretende descrever ou definir a natureza do 
saber musical, experiência e apreciação/juízo, 
como refere Margaret S. Barrett (2006). As 
práticas musicais e artísticas provocam 
inevitavelmente emoções sejam positivas ou 
negativas pelo que a sua existência num 
contexto educativo não deverá ser alheia a 
uma reflexão, diálogos e conversas com todos 
os protagonistas dessas práticas, podendo 
assim contribuir para a iluminação de aspetos 
a melhorar, assim como para o exercício de 
uma cidadania mais culta e crítica.
Assim, considero que a educação musical terá 
sentido e cumprido um propósito quando for 
um espaço de vivências e experiências 
singulares, positivamente marcantes para 
todos os intervenientes e intencionalmente 
enriquecedoras da pessoa como 
“humanidade individual” na definição de Mia 
Couto. E são as práticas musicais constituídas 
como práticas artísticas que dão corpo a esse 

espaço único de prazer, arte e educação.E
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Em fevereiro agendaram-se e realizaram-se 
os seguintes workshops Cantar Mais:

Agrupamento de Escolas de Mafra,
dias 16 e 18, às 18h.

Agrupamento de Escolas de Valongo, Escola 
Básica do Susão, dia 18 às 16h.

Jardim de Infância da Santa Casa da 
Misericórdia de Esposende, dia 24, às 17h30.

Escola Superior de Educação do Porto, 
Edifício da Música, dia 25, às 18h30

Esteja atento à nossa Agenda 

http://www.cantarmais.pt/pt/agenda C
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Este mês também abrimos uma nova temática na área da Investigação “Ensinar, Aprender 

e Cantar” onde destacamos o artigo de Ana Maria Ferrão, Cantar – Espaço de prazer, arte

e educação.

http://www.cantarmais.pt/pt/investigacao/ensinar-aprender-e-cantar 

As novidades no Cantar Mais
continuam a surgir como prometido. 

Fevereiro foi o mês das canções “Tum tum 

piscatum” e “Cai cai balão”, duas canções 

brasileiras que podem ser cantadas 

sequencialmente ou sobrepostas, ouvindo-se em 

simultâneo as duas melodias e os dois textos.

“Manuel Cuco” foi uma outra canção, tradicional 

portuguesa, que veio enriquecer um repertório 

sempre em crescendo.

http://www.cantarmais.pt/ 
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Os participantes disseram:

"Parabéns à Associação Portuguesa de

Educação Musical pela iniciativa e pelo projeto

Cantar Mais, um recurso artístico e pedagógico,

motivador de outros projetos no nossa escola.

Parabéns também ao professor Pedro Cunha que,

não só nos deu a conhecer o projeto, mas

também nos despertou a vontade de o explorar

e experimentar com as nossas crianças. Foi um

momento muito dinâmico e cheio de música.

Esperamos ver este projeto crescer!”
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Workshop Cantar Mais
Guimarães

Realizou-se no dia 28 de janeiro nas instalações do Colégio do Ave, em Guimarães,

o segundo workshop Cantar Mais. Foi formador o professor Pedro Cunha. 



"Parabéns por este projeto e pelas ferramentas 

disponibilizadas no site. Partilhei já esta experiência 

com a minha esposa que é educadora de infância. 

Parabéns ao professor Pedro Cunha que alargou

a participação não só aos profissionais da área da 

Educação Musical, mas também a todos os outros 

intervenientes educativos.

Partilhei também com o meu filho que está a adorar. 

Porque não alargar a participação/divulgação deste 

projeto também aos pais?

Votos de maior sucesso e de muitas e novas 

canções."

"Queria agradecer desde já a oportunidade que nos 

deram para participar neste workshop com

o professor Pedro Cunha, foi um workshop muito 

proveitoso , dinâmico  e  trouxe muita informação útil 

para a minha área de trabalho (assistente 

educativa)."

"Escrevo para vos felicitar e agradecer a iniciativa. 

Muito Bom! Aproveito ainda para dar os parabéns 

ao formador - professor Pedro Cunha - que 

conseguiu conduzir a formação de forma 

dinâmica e descontraída. "

"Venho por este meio comunicar o meu total 

agrado pela participação no Workshop "Cantar 

Mais", tendo sido muito proveitoso para a minha 

prática profissional, enquanto Educadora de 

Infância e pessoal da música, em especial do 

canto."
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Workshop Cantar Mais
Guimarães



Considera que o Cantar Mais pode contribuir 

para enriquecer a sua prática pedagógica?

• Sim porque tem bastantes recursos ótimos para 

trabalhar com crianças.

• Sim. Proporcionando às crianças novas formas 

de aprender música.

• Pela interdisciplinaridade que possibilita, porque 

mostra como é possível trabalhar uma canção 

e a partir de uma canção explorar diferentes 

conteúdos.

• É prático, muito interativo, fácil de aceder e de 

"descobrir" as potencialidades.

• Sem dúvida que sim. As crianças estão cada vez 

mais ativas e temos diariamente momentos que 

precisam de descontrair, este site poderá 

ajudar-me nesses momentos.

• Sem dúvida. Aumentando os conhecimentos 

nesta área e motivando os meus alunos e suas 

famílias para a importância da música no nosso 

dia a dia e na história de um País e do Mundo.

• Sim. Considero uma boa base de trabalho, que 

sem grande exigência, mesmo um professor que 

não saiba cantar pode trabalhar não só 

conteúdos musicais como facilmente 

enquadrá-los/ interligá-los com conteúdos de 

outras áreas.

• Contribuição na pesquisa e utilização de 

ferramentas para melhorar práticas de ensino.

Como e com que frequência procurará usar 

esta ferramenta pedagógica?

• Como preparação de trabalho com as crianças 

e também para audição com as crianças.

• Sempre que se proporcionar nas aulas de 

expressão musical.
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Workshop Cantar Mais
Mafra 

Nos dias 16 e 18 de fevereiro em Mafra, realizaram-se dois workshops Cantar 
Mais, foi formador o professor Gilberto Costa.

Os professores, perante estas duas questões que colocámos, disseram:



• Podia/devia ser todos os dias...

• Com uma pequena coluna ligando-a ao telemóvel, 

ou se usar o meu computador portátil poderei usar 

com frequência.

• Na minha prática dedico todas as quintas feiras 

à educação musical, pelo que fiquei com 

curiosidade de utilizar esta ferramenta nesses 

momentos.

• Pelo menos uma vez por semana.
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Muito em breve notícias sobre a 3ª edição do 

Concurso de Composição de Canções para 

Crianças organizado pela APEM com o apoio

do INATEL.

3º Concurso
de Composição
de Canções
para Crianças

2016
apoio

Workshop
Cantar Mais
Mafra 
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A newsletter deste mês relembra as palavras da APEM que foram proferidas na 

Homenagem ao professor João Chaves Santos – 28 de Maio de 2011, Escola 

Secundária de D. Pedro V, falecido no mês passado. 

“O professor João Chaves foi um associado muito dinâmico da APEM, tendo 

ocupado os cargos de elemento da Direcção e de Presidente do Conselho Fiscal. 

Colaborou regularmente no Boletim da APEM, sendo autor de vários artigos, que 

espelham as suas preocupações e reflexões sobre a situação da disciplina de 

Educação Musical no ensino genérico, no nosso país, tais como ‘Educação Musical 

no 3º Ciclo do Ensino Básico’, (nº 70, 1991), ‘Música no Ensino genérico é cenário’ (nº 

95, 1995) e ‘Reorganização curricular no Ensino Básico’ (nº 105, em 2000). 

Escreveu também sobre as actividades musicais do ‘Dia Mundial da Criança’ (nº 

60, 1989 e nº 65, 1990) e ainda um artigo em co-autoria, relatando as 

‘Comemorações dos 25 Anos da APEM’ (nº 96, 1998). 

Do muito tempo e trabalho que o professor João Chaves dedicou à APEM, a sua 

contribuição mais significativa foi certamente a realização dos Encontros de 

Grupos Corais e Instrumentais das Escolas do Ensino Preparatório e Secundário, 

iniciativa muito relevante para crianças e jovens participantes, e seus professores. 

O I Encontro realizou-se em 1978, sexto ano de existência da APEM, e teve lugar no 

dia 1 de Junho, ‘Dia Mundial da Criança’, na Escola Preparatória de Paula Vicente, 

tendo reunido centenas de crianças de muitas escolas da zona da Grande Lisboa. 

Em 1 de Junho de 1979, o II Encontro de Grupos Corais e Instrumentais das Escolas 

do Ensino Preparatório e Secundário efetuou-se em várias cidades do país, dado o 

impacto que o I Encontro tivera. Em Lisboa, apresentaram-se cerca de 300 

crianças, entre as quais alunos da Escola Secundária D. Pedro V. 

João Chaves Santos
um professor que fez a diferença
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O objetivo essencial destes Encontros era proporcionar atividade musical durante 

o ano escolar uma vez que os alunos preparavam as peças escolhidas, sabendo 

que iriam ser apresentadas em púbico. O professor João Chaves, com a professora 

Conceição Soares, escolhia o repertório e também harmonizava as canções, tendo 

dirigido milhares de alunos em vários concertos, que cantaram a uma, duas e três 

vozes. Em Lisboa, os concertos tiveram lugar nos Teatros de S. Luís, Maria Matos, 

da Trindade e ao ar livre, nos Anfiteatros de Agronomia e da Escola de Alfragide. 

Os encontros começavam a preparar-se logo no início do ano letivo e era preciso 

escrever e enviar centenas de cartas e circulares e fazer milhares de fotocópias 

para se constituírem os cadernos de partituras, que depois eram enviados para as 

escolas que voluntariamente manifestavam o seu interesse em participar. Em 1985, 

os Encontros tiveram novamente lugar em todo o país, com o mesmo repertório, 

e com o objetivo de divulgar o gosto pela música entre os jovens, através da ação 

pedagógica dos seus professores. Continuaram a realizar-se regularmente, 

integrando-se por vezes em encontros regionais, como aconteceu no Algarve, em 

2000, último ano desta iniciativa.

Em tempos, o João Chaves escreveu: “um grupo de professores de música 

idealizou comemorar o Dia Mundial da Criança promovendo a realização, em todo 

o país, de Encontro de Grupos Corais e Instrumentais feitos por alunos das Escolas 

do Ensino Básico e Secundário. Com o apoio da APEM, esta ideia foi posta em 

marcha...”

E nós acrescentamos: com a dedicação ao ensino e o amor à música do João 

Chaves, foram realizados 22 Encontros de Grupos Corais e Instrumentais das 

Escolas do Ensino Preparatório e Secundário entre 1978 e 2000, envolvendo 

muitos milhares de alunos e dezenas de professores de todo o país. Uma coisa é 

certa: sem o empenho, entusiasmo, musicalidade e profissionalismo do João 

Chaves, não tinha sido possível concretizar este ideal de alguns professores e o 

orgulho do trabalho da APEM.”
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“porque hoje é dia da música ([outubro 2015]. porque a música e o seu ensino se 

faz com pessoas. porque, para além das políticas, as pessoas podem fazer a 

diferença. porque esta foto representa uma homenagem a um professor, João 

Chaves Santos, ou Joãozinho de voz doce (foi cantor no Coro do S. Carlos) que 

muito fez pelas práticas musicais na escola. porque, apesar das minhas 

divergências com ele quando fiz estágio no D. Pedro V, fiquei com uma admiração 

do tamanho do mundo: pela entrega, pelo rigor e intensidade, pelo respeito pelos 

estudantes, pela importância da apresentação pública do trabalho.” (António 

Ângelo Vasconcelos)

“Eu tinha 15 anos e não entendia a História dos homens, a da representação do 

Mundo, nada disso eu entendia, incapaz de unir os momentos do tempo, incapaz 

de compreender o curso da História, o que movia o engenho humano, o que 

determinava as derrotas e as conquistas dos grandes ideais. A vida era a minha 

vida, começava nos anos 60, desejava o ano 2000, negava o fim do Mundo, seguia 

em frente.

Foi com João Chaves Santos que descobri que a Música ia quase sempre à frente, 

que chegava antes, que todas as grandes correntes artísticas tinham nela a sua 

primeira expressão. A Música chegava antes do pensamento, era pioneira – e 

timoneira. O Barroco, o Classicismo, o Romantismo, o Modernismo, tinham na 

Música a sua génese.

Eu tinha 16 anos e, num ano, o Mundo tinha-se transformado num lugar que eu era 

capaz de minimamente interpretar, porque na minha escola havia um explicador: 

alguém que mostrava caminhos, que os abria a partir de uma clareira que ficava 

num anfiteatro onde se cantava. Essa sala cheia de vozes humanas, que hoje já não 

existe, vive na memória de todos aqueles que, como eu, apre(e)nderam o Mundo 

com João Chaves Santos. Chamávamos-lhe o Joãozinho da voz doce” (blogue 

Partícula Elementar)

Três depoimentos
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“O Jean Giono escreveu num pequeno livro "O Homem que plantava árvores": 

"...Para que o caráter de um ser humano revele qualidades verdadeiramente 

excecionais, é preciso ter a sorte de o ver em ação durante muitos anos. Se esta 

ação estiver despida de egoísmo, se a ideia que a guia for de uma generosidade 

sem exemplo, se for indubitável que não pretende qualquer recompensa e, além 

disso, ainda deixa marcas visíveis no mundo, nesse caso, estamos, sem dúvida 

alguma, perante um caráter inesquecível."

Este é o nosso Joãozinho da Voz doce: um Homem que "plantou" muitas árvores 

toda a vida.

E como eu gosto de me sentir parte dessa "floresta" que aqui está […] com um 

pouco do Joãozinho em cada um de nós.

Obrigada!

Até sempre!” (Graça Viegas na página do Facebook “Coro D. Pedro V – Prof. João 

Chaves Santos)

Textos editados por António Ângelo Vasconcelos



Este mês relembramos o artigo de Ana Maria 

Ferrão intitulado Cantar – Espaço de prazer, 

arte e educação, publicado em 2002 no 

Boletim nº. 112 da APEM mas anteriormente 

nos Cadernos de Educação de Infância 

n.º 58/01 de abril-maio-junho 2001.

Centrando-se de modo especial no papel do 

Educador, Ana Ferrão, numa reflexão sucinta

e prática, foca a sua atenção na importância 

da canção e do cantar, realçando a ideia de 

que o cantar, que "representa, para a maioria 

das pessoas, uma expressão de sentimentos

e um momento lúdico, para o Educador, deve 

assumir ainda outras dimensões: a de um acto 

educativo e artístico.”

Enumerando alguns exemplos práticos,

a autora dá-nos a conhecer algumas das suas 

ideias relacionadas com a escolha

e adequação do repertório, o modo como se 

deve cantar, estratégias para ensinar 

corretamente uma canção, a ligação natural 

entre movimento e música e a necessidade de 

se dar espaço à criatividade e à imaginação.
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O artigo está disponível em http://www.cantarmais.pt/pt/investigacao/ensinar-aprender-e-cantar 



A AJMB tem como principal objetivo cativar 

todos os que têm especial interesse, simples 

curiosidade ou desejo profundo por descobrir 

um pouco mais da Música Antiga, em especial 

da Música Barroca. Em três intensos dias 

potenciamos o contacto com instrumentos 

antigos e abordamos estilos e técnicas do 

período Barroco.  Os dias começam com 

movimento. Os participantes juntam-se, ao 

início da manhã, numa das maiores salas da 

ESMAE e ali aprendem e praticam algumas 

das principais Danças Barrocas. Depois têm 

aula de instrumento, em contexto de Master 

Class e de seguida, depois de almoçarem no 

Café Concerto Francisco Beja, vão para o 

ensaio de naipe, Coro ou Orquestra.  Para os 

receber e cativar tivemos um corpo docente 

constituído por 18 professores, alunos e 

ex-alunos do CMA.

Pelo segundo ano consecutivo o Curso de 

Música Antiga (CMA) da ESMAE realizou a 

Academia Júnior de Música Barroca (AJMB). 

Destinada, em especial mas não só, aos alunos 

do ensino artístico da Música com 10 ou mais 

anos de idade, a AJMB decorreu de 5 a 7 de 

Fevereiro reunindo cerca de 80 participantes. 

Este número representa um crescimento 

substancial relativamente à primeira edição, 

onde contámos com cerca de 50 

participantes. Nesta segunda edição o 

participante mais novo tinha 10 anos e o mais 

velho 45. A média de idades foi de 15 anos. 

Contámos com a participação de alunos 

vindos das várias escolas de Música das 

regiões do Norte e Centro do País, assim 

como da Grande Lisboa. Alguns destes 

participantes vieram acompanhados pelos 

seus professores de música que, em alguns 

casos, também assistiram às aulas. Aliás, 

fazemos questão disso mesmo. O 

envolvimento e interesse dos professores e 

escolas daqueles jovens é algo que queremos 

preservar e acolher neste projeto. 
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2ª Academia Júnior de Música Barroca
5 – 7 de Fevereiro 2016, ESMAE, Porto



Contámos com alunos e professores de 

Alaúde, Canto, Charamela, Cravo, Flauta 

Transversal/Traverso, Fagote Barroco, Flauta 

de Bisel, Guitarra Barroca, Oboé Barroco, Viola 

d’arco, Viola da Gamba, Violino Barroco e 

Violoncelo Barroco. Desta forma 

pretendemos, também, promover a partilha 

de experiências dos futuros, ou recém 

formados, músicos e professores de Música 

Antiga, assim como promover o espaço para 

a partilha do interesse e da curiosidade que os 

mais novos, participantes da AJMB, 

espontaneamente revelam. 

Todos os dias, no final do trabalho intensivo, 

tivemos atividades promovidas para o público 

em geral. No dia 5, sexta-feira, os alunos do 

CMA e do Laboratório de Ópera Barroca da 

ESMAE presentearam os participantes, seus 

familiares e colegas com um animado 

concerto no Café Concerto Francisco Beja. Ali 

puderam assistir à versão encenada da 

“Cantata do  Café” de J. S. Bach. No dia 6, 

Sábado, foi a vez dos mestrandos em Música 

Antiga partilharem algum do seu 

conhecimento e experiência numa palestra 

intitulada “O que é a Música Antiga?”. No dia 7, 

Domingo, a AJMB encerrou com um concerto 

no Teatro Helena Sá e Costa, realizado pelos 
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professores e participantes da AJMB. Ali se 

escutaram obras de Juan del Encina, 

Monteverdi, Corelli, Seixas e Purcell. 

O teatro esteve repleto e aplaudiu com 

entusiasmo os jovens da Música Antiga. 

A preparação da AJMB começou em 

Novembro com a organização e preparação 

da logística inerente a um evento desta 

dimensão. Todos os setores da ESMAE 

estiveram envolvidos, tais como os serviços 

de gestão, administrativos, produção e 

comunicação. Contámos, também, com a 

preciosa colaboração de alguns alunos, e 

ex-alunos, do Curso de Música Antiga da 

ESMAE. Foi visível o apoio que nos deram na 

organização durante os três dias do evento, 

assim como no trabalho que meritoriamente 

desempenharam enquanto docentes. 

Em 2017 estaremos de volta para mais uma 

Academia Júnior de Música Barroca.

As datas previstas para o evento são 24, 25 e 

26 de Fevereiro.

Magna Ferreira
Docente do Curso de Música Antiga da ESMAE

fevereiro’16 - pag16

D
E

 O
L
H

O
S

P
O

S
T
O

S



fevereiro’16 - pag17

Ficha Técnica

Conceção e edição: Direção da APEM • Coordenação gráfica: Henrique Nande 

Colaboram neste número: Ana Venade, Carlos Gomes, Gilberto Costa, Henrique Piloto, 

Manuela Encarnação, António Ângelo Vasconcelos, Magna Ferreira

Associação Portuguesa

de Educação Musical
Praça António Baião n.º5 B – Loja  1500-712 LISBOA

de 2ª a 6ª feira  das 10h às 12.30h e das 14h às 17.30h

Tel.: 217 780 629 

Tm.: 917 592 504/ 936 756 246

apem.educacaomusical@gmail.com
https://www.facebook.com/apem.edmusical?fref=ts
info@cantarmais.pt
https://www.facebook.com/CantarMais/?fref=ts
  

Dez movimentos para um corpo 
em descoberta

Local: Auditório Rainha Santa Isabel, 

Santa Casa da Misericórdia da Amadora

Destinatários: Professores do 1º ciclo do 

Ensino Básico e Educadores de Infância 

Grupos 110 e 100

Duração:  25h - 1 U.C.

Formadoras: Andreia Dias e Joana 
Andrade
Preços: Sócios da APEM - €60

Não sócios- € 75

Datas: 27 de fevereiro, 5 e 12 de março, 9 

e 30 de abril 

Hora: 9h00 - 14h

O Professor de Música e o uso da 
Voz: arte e técnica

Local: Câmara Municipal da Maia

Destinatários: Professores de Educação 

Musical (Grupo 250) e de Música (Grupo 

610); Professores do 1º ciclo do Ensino 

Básico, com conhecimentos de música 

(Grupo 110); Professores dos grupos M28 

e M32.

Duração:  15h – 0,6 U.C.

Formadora: Ana Leonor Pereira
Preços: Sócios da APEM - € 45

Não sócios- € 60           

Datas: 30 de abril, 7 e 14 de maio

Hora: 14h – 19h

Ação de formação
Amadora

Ação de formação
Maia

Inscrições e mais informações em apem.educacaomusical@gmail.com
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Alteração de datas – contactar APEM


