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O iniciar de um ano é sempre um momento 

propício à renovação de propósitos e 

congregação e (re)afirmação de vontades. 

Vontades de transformar, de pôr em contacto, 

de intervir, de comunicar, de repensar, e no 

caso da APEM, sempre com um pano de 

fundo: a educação e a música.

Em tempos que se anunciam como 

convidativos à mudança e propícios à criação 

de expectativas, a APEM quer fazer-se 

presente, não só junto dos decisores políticos, 

onde procurará mais uma vez fazer-se ouvir

e pôr na agenda os problemas e as propostas 

de mudança a que a Associação tem 

procurado dar voz, e das quais nunca desiste, 

apesar das dificuldades que sempre se têm 

verificado neste campo, como pretendemos 

tornar-nos presentes, também, junto da 

comunidade de músicos, educadores e 

professores que partilham desta preocupação 

comum que é a de saber como contribuir 

para a construção de um ambiente mais 

propício ao desenvolvimento da educação 

artística e das práticas artísticas, dentro e fora 

da escola.

Sair dos nossos limites, aprender e descobrir 

novos modos de ver, pensar e fazer, e tornar 

isso um desafio constante, é a ambição que 

queremos comunicar e partilhar neste novo 

ano cheio de desafios. Um pequeno sinal 

deste espírito de partilha e uma proposta que 

é um verdadeiro desafio vai ser dado aqui, 

nesta Newsletter mensal, que procuraremos 

que se torne uma plataforma de comunicação 

que cada vez mais sirva para inspirar ideias, 

despertar curiosidades, causar inquietações

e, porventura, provocar mudanças. Assim,

a partir do próximo número, em fevereiro, 

contamos apresentar aqui um novo espaço 

denominado Letras com Ideias. As letras, do 

A ao Z, servirão como ignição e pretexto para 

nomear e dar corpo a ideias e experiências 

que poderão constituir-se como pontos de 

partida para refletirmos e perspetivar a nossa 

própria relação com a música, o seu ensino

e aprendizagem.

Pretendemos que esta seja uma experiência 

diversa e dinâmica e, neste sentido, serão 

convidadas para este espaço de 

comunicação, todos os meses, personalidades 

ligadas a diferentes áreas da música, a quem 

pediremos que exponham e partilhem 

connosco as suas ideias, procurando 

focar-nos no ponto em que se cruzam o seu 

pensamento e as suas áreas de interesse com 

a dimensão do ensino e da aprendizagem 

musical. Fica lançado o desafio.E
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No âmbito do Projeto Cantar Mais estão a ser 

organizados Workshops Cantar Mais no 

sentido de promover o desenvolvimento de 

um currículo diversificado e abrangente que 

proporcione experiências artísticas, musicais, 

sociais e culturais enriquecedoras.

As instituições, escolas e professores 

interessados em organizar um Workshop 

Cantar Mais na sua região deverão contactar 

a Equipa Cantar Mais através do e-mail 

info@cantarmais.pt ou 

apem.educacaomusical@gmail.com. 

Objetivos do workshop
• sensibilizar os professores para a importância 
do cantar;
• vivenciar formas diversificadas de ensino e de 
aprendizagem de canções;
• conhecer e usar o site Cantar Mais como 
ferramenta pedagógica para o desenvolvimento 
da musicalidade a partir do cantar; 
integrando-se com outros saberes.

Duração prevista
• 90 minutos.

Destinatários 
• educadores de infância;
• professores do 1º ciclo; 
• professores de atividades de enriquecimento 
curricular; 
• professores de educação musical;
• todos os professores interessados na temática 
do cantar.

Inscrições 
• entrada livre mediante inscrição prévia;
• mínimo 10 participantes, máximo 25.

Condições de realização
• sala com acesso à internet e possibilidade de 
amplificação de som;
• os participantes deverão trazer computador 
portátil (ou tablet/smartphone) e uns 
auscultadores para a escuta individualizada.

Nota: 
Será entregue a cada participante um certificado do 
CFAPEM. Estes workshops são considerados ações de 
formação de curta duração, reconhecida e certificada pelo 
CFAPEM de acordo com o RJFC artigo 6º d) n.º2 e 8º b) do 
Dec.-Lei n.º22/2014 de 11 de fevereiro.C
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Semanalmente irá encontrar novidades no Cantar Mais 

nomeadamente canções em destaque que 

provavelmente ainda não descobriu e de quinze em 

quinze dias uma nova canção a acrescentar ao nosso 

repertório!

No mês de janeiro em destaque as canções de autor 

“O Inverno” e “Três porquinhos” e duas  novas 

canções tradicionais portuguesas no Cantar Mais, à 

espera das novas vozes que lhes darão vida: "Josezito, 

já te tenho dito" e "Marinheiro".
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- " O site enriquece imenso o nosso trabalho 

como professores das AECs e proporciona 

novas atividades a desenvolver com os alunos 

de forma lúdica. Está muito completo, de fácil 

consulta e acesso."

- " Este site, não conhecia, MUITO BOM...

É uma ferramenta educacional que nos vai 

orientar para o futuro. Muito simples

e intuitivo. Estão de parabéns."

- "Bom dia, quanto ao workshop "Cantar Mais" 

foi curta, mas muito enriquecedora porque 

nos mostrou várias formas de abordar uma 

canção. Quanto ao site é bastante apelativo

e vai contribuir bastante para enriquecer ainda 

mais as minhas aulas." 

- "Gostei imenso do workshop realizado nas 

instalações da Câmara da Maia sobre o projeto 

"Cantar Mais", assim como do formador.

Este revelou-se bastante prestável

e dinâmico na realização das atividades."

- "Achei o workshop muito interessante pois foi 

muito mais do que mostrar o site, mas permitiu 

perceber a aplicabilidade do vosso projeto. 

Considero o site muito prático, atrativo e de fácil 

acesso. Os repertórios são muito variados e 

gostei, particularmente, dos arranjos feitos. Vou, 

com certeza, ser bastante assídua no site do 

vosso projeto."

- " Após o workshop sobre o projeto  “Cantar 

Mais”, estou certamente consciente da mais valia 

criada para os profissionais da educação musical. 

O site está criado de forma a ser navegado com a 

maior das facilidades. Tem conteúdos muito 

pertinentes e abrange informações que eu,  um 

profissional básico, necessito. A questão de 

colocar uma canção de 15 em 15 dias irá 

permitir-nos ter um maior leque de canções para 

explorar e ensinar."

- "Queria dar os parabéns à APEM por mais uma 

iniciativa excelente. Já conhecia o site e já o tinha 

explorado. Tem material fantástico que vai ajudar 

a enriquecer as nossas aulas.

Continuem com este bom trabalho!"
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CENTRO DE FORMAÇÃO
DA APEM Workshop Cantar Mais - Maia
Realizou-se no dia 13 de janeiro na Câmara Municipal da Maia, o primeiro workshop Cantar Mais. 

Foi formador o professor Carlos Batalha.

Os participantes disseram:



No próximo dia 28 de janeiro, às 18h nas 

instalações do Colégio do Ave em Guimarães, 

irá decorrer novo workshop Cantar Mais.

É formador o professor Pedro Filipe Cunha. 
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CENTRO DE FORMAÇÃO
DA APEM

Destinatários:

Professores do Grupo 250 do 2º Ciclo

e do Grupo 610 do 3º Ciclo do Ensino Básico

e dos Grupos M28 e M32

Duração: 

50h (25h presenciais e 25h trabalho autónomo) 

- 2 UC

Formador: Graça Mota

Preços:

Sócios da APEM - € 60 / Não sócios- € 75      

Local:

Escola Superior de Educação do Porto (ESEP)    

Datas:

20 fevereiro, 12 março, 9 abril, 7 e 21 maio,

e 4 de junho 2016

Hora:

8h45-13h

Inscrições e mais informações em 

apem.educacaomusical@gmail.com 

Workshop
Cantar Mais
Guimarães

Oficina de Formação - Porto

No próximo dia 24 de fevereiro, às 17h30 na 

Santa Casa da Misericórdia de Esposende irá 

decorrer novo workshop Cantar Mais.

É formadora a professora e maestrina Helena 

Venda Lima. 

Para mais informação consultar: 

www.cantarmais.pt ou envie-nos um e-mail:

info@cantarmais.pt

Workshop
Cantar Mais
Esposende

O Projeto em Música:
uma prática colaborativa
e transformadora



Destinatários:

Professores do 1º ciclo do Ensino Básico

e Educadores de Infância Gr 110 e 100

Duração: 

25h - 1 U.C.

Formador: Cristina Brito da Cruz

Preços:

Sócios da APEM - € 60 / Não sócios- € 75      

Local:

Lisboa (Local a confirmar)    

Datas:

13 e 27 de fev e 5 e 12 de mar 2016

Hora:

9h30-12h45 e 14h-17h

Inscrições e mais informações em 

apem.educacaomusical@gmail.com 
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CENTRO DE FORMAÇÃO
DA APEM

Destinatários:

Professores do 1º ciclo do Ensino Básico

e Educadores de Infância Gr 110 e 100

Duração:

25h - 1 U.C.

Formador: Andreia Dias e Joana Andrade

Preços:

Sócios da APEM - € 60 / Não sócios- € 75      

Local:

Amadora (Local a confirmar)    

Datas:

27 de fevereiro, 5 e 12 de março, 9 e 30 de abril 

Hora:

9h00-14h

Inscrições e mais informações em 

apem.educacaomusical@gmail.com 

Ação de formação
Lisboa

Ação de formação 
Lisboa

Ação de formação
Amadora

Expressão e Educação Musical
no Pré-escolar e no 1ºciclo:
como ensinar e porquê

Dez movimentos para
um corpo em descoberta



Na sessão plenária do CNE no passado dia 7 de janeiro, Manuela Encarnação, membro da direção 

da APEM e conselheira do CNE em representação de sociedades e associações científicas 

intervenientes na área da educação que integram o conselho científico do IAVE, votou contra

o Parecer “Avaliação das Aprendizagens e Realizações de Provas Finais no Ensino Básico”, 

http://www.cnedu.pt/content/noticias/CNE/Parecer_Avalia%C3%A7%C3%A3o_vf.pdf 

tendo feito a seguinte declaração de voto:
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Conselho Nacional
de Educação (CNE)

Declaração de Voto

No seguimento de uma análise cuidada da proposta de Parecer sobre a “Avaliação 
das Aprendizagens e Realização de Provas Finais do Ensino Básico”  e apesar de 
estar de acordo com três vetores essenciais deste Parecer, a saber:

- a relevância de uma avaliação externa como indicador fundamental das 
aprendizagens dos alunos e monitorização do sistema; 

- o estreitamento do currículo resultante da concentração excessiva e 
desproporcional em áreas disciplinares que são objeto de avaliação externa;

- o impacto da forma como as escolas se organizam para melhorar as 
aprendizagens dos alunos,
votei contra, uma vez que considero contraditório o enunciado dos princípios da 
avaliação e os efeitos de indução da avaliação externa sobre o desenvolvimento 
curricular (ponto 2 e ponto 5), com as recomendações (ponto 6) no sentido da 
realização de provas de exame no final de todos os ciclos do ensino básico 
nomeadamente no 4º, 6º e  9º ano.
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Considero que a avaliação externa deve ser centrada em provas de aferição em 

todas as áreas do currículo e realizadas numa perspetiva flexível, ou seja, em cada 

ano poderem e deverem ser testadas diferentes áreas com instrumentos 

adequadas à natureza do conhecimento em causa podendo adquirir múltiplas 

formas que não apenas testes de papel e lápis. 

A existência de exames nacionais deverá acontecer apenas no final do ensino 

básico (9º ano) repensando-se as áreas a examinar e a sua forma, tendo em conta 

uma perspetiva integrada e global do currículo.

Evitar o estreitamento do currículo implica (1) uma reflexão profunda sobre o que 

se pretende do ensino básico e (2) orientações nacionais sobre o que deve ser o 

currículo do ensino básico, ou seja, que aprendizagens são necessárias e 

estruturantes para a formação de cidadãos cultos, críticos, intervenientes, criativos 

e cosmopolitas, tal como expresso na LBSE.

A forma como as escolas se organizam é determinante para a aprendizagem dos 

alunos e esse processo de organização implica uma muito maior autonomia tanto 

na gestão do currículo como na sua organização interna nas mais diversas 

dimensões.

É na formação contínua dos professores que se deve investir não se limitando 

especificamente às questões de avaliação das aprendizagens, mas sim ao que se 

encontra a montante, ou seja, aos processos de ensino, à ação de ensinar no 

sentido de desenvolver uma ação especializada/ estratégias de ensino que 

promovem a aprendizagem dos alunos. E é nas estratégias de ensino que se 

incorporam os dipositivos e modos de avaliação não constituindo a avaliação uma 

parte desarticulada desse processo.

Manuela Encarnação
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Conceito de Música.
Como a própria música nos mostra
o que deveríamos fazer
na Educação Musical.

(Jonh Paynter, 2000)

Neste primeiro número de janeiro da nossa 

Newsletter, propomos a releitura da 

comunicação de John Paynter (1931-2010) 

apresentada no Seminário organizado pela 

APEM "Estudo Comparativo de Metodologias 

de Educação Musical", em 8 de abril de 1999 

em Lisboa, pela sua relevância e atualidade 

para a educação musical do século XXI.

Tal como o título indica, é na própria música 

que o educador se deve centrar para 

organizar o ensino da música, tendo como 

ponto de partida o trabalho criativo para 

crianças com qualquer idade e capacidade. 

Para Paynter, a composição, a escuta criativa, 

a introdução da música contemporânea nas 

escolas e a integração da música com outras 

áreas artísticas são aspetos essenciais

à educação musical.



Nesta comunicação, Paynter reflete sobre os 

princípios das metodologias de ensino, 

rejeitando a ideia do “Método Paynter” uma 

vez que considera que os professores devem 

“delinear, por si mesmos, uma linha de atuação 

desenvolvendo outros projetos de modo a 

adequá-los às suas próprias circunstâncias”. 

Afirma ainda "[...] O ensino é uma arte, e não 

podemos, pura e simplesmente, apropriar-nos 

da maneira como outrem ensina.[...]". 

O ensino da música, é "(...) a corporização da 

minha própria crença na música, aliada à 

convicção de que, para a música chegar a 

representar uma parte séria e útil da 

educação, terá que levar à ação e aproximar 

as crianças da realidade musical (ou seja, não 

deve cingir-se a um mero palavreado sobre 

música.)"

O trabalho que John Paynter desenvolveu nas 

escolas inglesas, tendo como base a 

composição e propondo formas de pensar 

sobre como fazer música experimentando 

ideias sonoras, tornou-se internacionalmente 

reconhecido através dos seus livros Sound 

and Silence (1970), Hear and Now (1972) e 

Sound and Structure (1992) e da publicação 

de variadíssimos artigos com a 

fundamentação teórica das suas ideias na 

revista inglesa British Journal of Music entre 

outras para além de comunicações e palestras 

em vários países.

Certamente que esta (re)leitura proporcionará 

elementos de reflexão e de enriquecimento 

das práticas quotidianas  de cada um. 
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Conceito de Música.
Como a própria música nos mostra
o que deveríamos fazer
na Educação Musical. (cont.)

http://www.apem.org.pt/page14/downloads/files/Ar106_js_PAYNTER_J.pdf

Revista de Educação Musical da APEM n. 106, julho/setembro 2000 



Bendada é uma aldeia do concelho do 

Sabugal, no interior do país, que, reduzida a 

300 habitantes, sofre dos amplamente 

conhecidos problemas da interioridade, com 

exceção de um: o da atividade cultural, e, e em 

particular, da atividade musical. 

Com efeito, no âmbito da Semana Cultural de 

Natal, entre 20 e 27 de dezembro de 2015, 

com mais de uma dezena de eventos e 

participação de mais de 50 artistas, foi 

possível ouvir: Música tradicional, Pop 

electrónico, clarinete e piano, canções de 

Cabo Verde, Fado, obras para guitarra clássica, 

um concerto de piano com obras de 

compositores como Fernando Lopes Graça 

ou Debussy, diversas formações com 

violoncelo, violino, saxofone, flauta transversal, 

entre outras. Um repertório verdadeiramente 

eclético e sem preconceitos a que assistiram 

mais de 2500 espectadores.  

Para além da música, é de destacar o teatro 

amador, representado por atores na sua 

maioria já avós, que revisitaram e recriaram 

formas de crítica política e social de outros 

tempos, e um Auto de Natal. Foi também 

possível assistir a um documentário vídeo

e visitar uma exposição de fotografias

e esculturas com obras de artistas locais. 

O relevante deste evento é que foi organizado, 

produzido e levado a cabo por músicos, 

técnicos e artistas com raízes na aldeia, num 

exemplo de articulação entre a comunidade e 

a sua diáspora. Ainda que a maior parte não 

resida atualmente lá, já que as suas carreiras 

profissionais assim o impuseram, as ligações à 

comunidade são fortes e quase se sente no ar 

um obrigado por fazer parte, por voltar às 

raízes da música pela música e poder devolver 

o resultado da formação que aqui iniciaram.
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A Cultura, as Artes e a Música na comunidade.
Uma aldeia e a sua diáspora.
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Na génese deste fenómeno está uma Banda 

Filarmónica com 140 anos de existência e um 

conjunto de resistentes altruístas que 

promoveram toda uma cultura da prática 

musical que, efetivamente, faz parte da forma 

de viver e de ser da comunidade. 

Direta ou indiretamente, todos estão ligados 

“à banda”. As gerações de músicos da banda 

vão-se substituindo, por vezes dentro da 

mesma família, num fenómeno de 

revitalização fundamental para a 

sustentabilidade da instituição e também na 

transmissão muito particular de uma forma 

valorativa de sentir a música e as artes.

Sob a preocupação da sustentabilidade, a 

formação de jovens músicos foi sempre uma 

questão prioritária. Ao longo dos tempos foi 

evoluindo, sendo que as formas de aprender e 

ensinar foram acompanhando o evoluir dos 

tempos. Originalmente, dentro da própria 

banda e de uma maneira informal: o músico 

mais velho ensinava o mais novo a ler e 

interpretar o repertório de base. 

Presentemente, conta com uma estrutura de 

“escola” que, ao longo de aproximadamente 

25 anos, foi evoluindo nas suas metodologias 

e abordagens a outras músicas. No entanto, a 

“escola da banda”, apesar de sido apoiada por 

instituições como o INATEL ou a Câmara 

Municipal, manteve sempre uma estreita 

ligação à forma humanista e quase familiar de 

ensinar e aprender, com a diferença de que 

“os mais velhos” são agora docentes 

qualificados e melhor preparados do ponto de 

vista académico e pedagógico, obtendo assim 

resultados mais eficazmente.
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A Cultura, as Artes e a Música na comunidade.
Uma aldeia e a sua diáspora. (cont.)
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O entusiasmo destas gentes foi recentemente 

reforçado pela inauguração da Casa da 

Música da Bendada, uma estrutura construída 

num esforço conjunto de várias instituições 

públicas, generosas atitudes de alguns 

mecenas e população em geral, o que 

também possibilitou dotar a estrutura de 

meios técnicos e um piano de grande 

qualidade, abrindo assim a possibilidade de 

pensar as artes performativas de uma forma 

menos limitativa e antecipando-se, desde já, 

uma nova fase de crescimento e valorização 

das práticas musicais/artísticas, com impacto 

nos aspetos socioculturais e económicos da 

comunidade.

Gilberto Costa

Músico e professor
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A Cultura, as Artes e a Música na comunidade.
Uma aldeia e a sua diáspora. (cont.)
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Destinatários: Educadores de infância, 

professores do 1º ciclo, professores de 

AEC e os professores de educação 

musical. 

Duração:  1h30 

Formador: Pedro Cunha 

Preços: gratuito

Local: Colégio do Ave

Data: 28 janeiro 2016

Hora: 18h

Destinatários: Educadores de infância, 

professores do 1º ciclo, professores de 

AEC e os professores de educação 

musical. 

Duração: 1h30 

Formador: Helena Venda Lima 
Preços: gratuito

Local: Santa Casa da Misericórdia de 

Esposende

Data: 24 de fevereiro 2016

Hora: 17h30

Nota: Será entregue a cada participante um 
certificado do CFAPEM.
Estes workshops são considerados ações
de formação de curta duração, reconhecida 
e certificada pelo CFAPEM de acordo com
o RJFC artigo 6º d) n.º2 e 8º b) do Dec.
- Lei n.º22/2014 de 11 de fevereiro.

Nota: Será entregue a cada participante um 
certificado do CFAPEM.
Estes workshops são considerados ações
de formação de curta duração, reconhecida 
e certificada pelo CFAPEM de acordo com
o RJFC artigo 6º d) n.º2 e 8º b) do Dec.
- Lei n.º22/2014 de 11 de fevereiro.

Workshop 
Cantar Mais
Guimarães 

Workshop 
Cantar Mais
Esposende 

Oficina de formação

Toda a informação em: info@cantarmais.pt    •   apem.educacaomusical@gmail.com

O Projeto em Música:
uma prática colaborativa
e transformadora

Destinatários: Professores do Grupo 

250 do 2º Ciclo e do Grupo 610 do 3º 

Ciclo do Ensino Básico e dos Grupos 

M28 e M32

Duração:  50h (25h presenciais e 25h 

trabalho autónomo) - 2 UC

Formador: Graça Mota
Preços: Sócios da APEM - € 60

Não sócios- € 75      

Local: ESEP    

Datas: 20 fevereiro, 12 março, 9 abril, 7

e 21 maio, e 4 de junho de 2016

Hora: 08h45 - 13h
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Expressão e Educação Musical 
no Pré-escolar e no 1ºciclo: como 
ensinar e porquê

Destinatários: Professores do 1º ciclo do 

Ensino Básico e Educadores de Infância 

Gr 110 e 100

Duração:  25h - 1 U.C.

Formador: Cristina Brito da Cruz
Preços: Sócios da APEM - € 60

Não sócios- € 75      

Local: Lisboa (Local a confirmar)    

Datas: 13 e 27 de fev e 5 e 12 de mar 2016

Hora: 9h30-12h45 e 14h-17h

Dez movimentos para um corpo 
em descoberta

Destinatários: Professores do 1º ciclo do 

Ensino Básico e Educadores de Infância 

Gr 110 e 100

Duração:  25h - 1 U.C.

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

Não sócios- € 75      

Local: Amadora (Local a confirmar)    

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

e 30 de abril 

Hora: 9h00-14h

Ação de formação
Lisboa

Ação de formação
Amadora

Inscrições e mais informações em apem.educacaomusical@gmail.com


