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Associação e associativismo 

Esta área de atuação da direção compreende 

todo o trabalho de gestão dos sócios e do 

património da APEM.

Pretende-se, durante o novo ano estatutário, 

fazer uma campanha estruturada de 

angariação de novos sócios e, paralelamente, 

procurar fazer uma sensibilização aos sócios 

para a atualização das quotas em atraso 

numa relação mais próxima com os mesmos.

A necessidade de um apoio ao nível do 

secretariado tem sido notória e procurar-se-á 

estudar a viabilidade financeira para a 

contratação de uma pessoa para esse 

trabalho.

Ação política  

Esta dimensão da atividade da direção da 

APEM identifica e estrutura um trabalho que 

se pretende desenvolver em dois planos:

(1) a intervenção nas instituições de 

consultadoria e decisão política,  e 

(2) a intervenção e divulgação das práticas 

musicais  nas escolas e nas comunidades.

Manter e aprofundar a intervenção junto do 

Ministério da Educação, tanto ao nível da 

Secretaria de Estado de Educação como da 

Direção Geral de Educação nas várias 

vertentes do ensino da música, assim como 

no Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) e 

no Conselho Nacional de Educação (CNE) é 

um objetivo estratégico para a melhoria do E
D
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No final de um ano letivo cheio de muitas e diversificadas atividades, mudanças, reflexões, 

intervenções e partilhas, a APEM inicia uma nova etapa com uma nova equipa na Direção. Uma 

equipa que se disponibiliza, desde já, a para abraçar um biénio (2016-2018) com a motivação

e a convicção de que o trabalho associativo é fundamental para a construção de uma sociedade 

melhor, mais esclarecida e mais tolerante. Centrar a educação artística e especificamente o 

ensino da música nos currículos com o espaço e o tempo adequado a uma formação básica, 

global para todos e com a qualidade que deve ser sempre exigida e nunca posta em causa,

é a nossa meta enquanto associação e sociedade civil.

No dia 11 de julho a nova direção da APEM, ao tomar posse, comprometeu-se a desenvolver

o seu trabalho em torno de quatro eixos:

1. Associação e associativismo 

2. Ação política

3. Investigação e divulgação científica

4. Formação e desenvolvimento profissional e artístico
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ensino visando globalmente as seguintes 

metas:

- Construir as linhas orientadoras para a 

implementação, no currículo e a nível nacional 

da música nas escolas do ensino geral e a 

atualização das orientações curriculares;

- Incentivar a reflexão sobre os currículos das 

diversas disciplinas do ensino especializado 

da música, no sentido da sua atualização de 

acordo com o que a investigação nesta área 

tem evidenciado;

- Contribuir para a valorização cultural da 

música na comunidade e enquanto arte 

performativa em contextos não formais e 

informais;

- Criar uma plataforma on-line de divulgação 

de boas práticas, no ensino geral e 

especializado da música, nas vertentes formal 

e não formal;

- Criar um grupo de trabalho de reflexão 

sobre as práticas e produção de uma 

avaliação sobre as mesmas que podem ser 

expressas e divulgadas em várias formas: 

newsletter, revista, conferências, redes sociais 

e outras;

- Criar o Conselho Consultivo da APEM 

constituído por individualidades de referência 

da área da música e da educação, convidados 

pela Direção da APEM. 

Investigação e divulgação científica

A investigação e a divulgação científica 

constituem uma dimensão do trabalho da 

direção que inclui as atividades de produção e 

realização de Encontros Nacionais, 

conferências e seminários, da edição da 

Revista de Educação Musical, e da 

organização e desenvolvimento do centro de 

documentação.

A criação de uma equipa de educadores que 

sejam também investigadores e o 

desenvolvimento das parcerias com centros 

de investigação tais como o CESEM e o 

CIPEM estão nos objetivos desta área de 

trabalho. Torna-se fundamental que a 

investigação se ligue às práticas, à formação e 

fundamente a ação política.

Relativamente à Revista de Educação Musical 

pretende-se, revitaliza-la, moderniza-la e 

transformá-la também num espaço para a 

discussão científica criando, primeiro, um 

conselho científico para que todos os artigos 

sejam revistos na chamada lógica “revisão 

cega por pares”; segundo, fazendo chamadas 

para artigos regulares com edições temáticas, 

e posteriormente passando à indexação da 

Revista em algumas plataformas, já com uma 

política assente de revisão por pares e com 

um conselho científico estável e ativo. 
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Os Encontro Nacionais, as conferências e os 

seminários a organizar devem também ser 

pensadas na lógica da criação de um 

conselho científico que avalie e selecione as 

comunicações a serem apresentadas e dê 

sugestões e o seu parecer em relação aos 

oradores convidados. Pretende-se que o 

Encontro Nacional da APEM, as conferências 

e seminários que se organizem sejam um 

ponto alto para a Educação Musical do nosso 

país. 

Formação e desenvolvimento profissional

e artístico

Nesta área de intervenção situa-se a ação do 

Centro de Formação da APEM (CFAPEM).

Criado em 2009, tem desenvolvido um 

trabalho muito relevante na formação 

contínua dos professores de música tanto do 

ensino regular como também do ensino 

especializado da música. A nova direção da 

APEM irá rever e atualizar o regulamento do 

CFAPEM.

Pretendemos ainda desenvolver a estratégia 

de formação, diversificar as temáticas e 

incrementar a bolsa de formadores 

procurando ainda que alguns músicos e 

educadores que consideramos referência na 

música e na educação formalizem o seu 

estatuto de formador credenciado pelo 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua (CCPFC) e possam colaborar com o 

CFAPEM.

A Direção da APEM
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Este mês o Cantar Mais foi notícia em vários meios de comunicação social.
Leia aqui:

http://www.rtp.pt/noticias/cultura/associacao-cria-plataforma-gratuita-para-estimular-ensino-musical-nas-escolas_n923448

No mês de junho e julho andámos por escolas 

de Alcabideche, Terrugem, Viana do Castelo, 

Lisboa, Porto e Gaia:

 

EB Fernando José dos Santos

EB2-3 da Terrugem

Academia de Música de Viana do Castelo

Escola Superior de Educação no Porto

Agrupamento de Escolas de Benfica

E.B. Manuel António Pina.

Educadores, professores do ensino regular e 

também do ensino especializado de música 

cantaram e ficaram a conhecer o Cantar Mais. 

Mas também os alunos da EB Fernando José 

dos Santos em Alcabideche ficaram a 

conhecer o Cantar Mais!

Estes workshops foram dinamizados por Ana 

Venade, Carlos Gomes, Carlos Batalha, 

Manuela Encarnação e Richard Frostick. 

Mas não foi tudo: no dia 31 de maio, estivemos 

em Mafra e Lisboa nas gravações do vídeo 

promocional do Cantar Mais e no dia 29 de 

junho na Academia de Dança de Almada a 

gravar mais um tutorial de formação desta 

vez na área do movimento/dança. Surpresas 

para o início do próximo ano letivo!

A atividade de divulgação
e realização de workshops 
Cantar Mais com professores
e com crianças continua!
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Nos dias 5 e 6 de julho, o Cantar Mais esteve 

nas III Jornadas Pedagógicas do 

Agrupamento de Escolas de Benfica, este ano 

segundo o tema: 

“ A qualidade da Aprendizagem e a Ação 

Estratégica da Sala de Aula”.

O programa destas jornadas incluiu vários 

workshops e a Equipa Cantar Mais - Ana 

Venade, Carlos Gomes e Manuela Encarnação 

- dinamizou dois workshops que teve a 

participação de muitos professores de várias 

áreas e que nos deram um feedback 

excelente e ainda muitas sugestões para 

desenvolver atividades com o Cantar Mais do 

pré-escolar ao secundário!

Como balanço da nossa atividade foram 

dinamizados 26 workshops Cantar Mais entre 

janeiro e julho de 2016!

Ainda a destacar a participação do Cantar 

Mais no dia 21 de junho na Conferência de 

Educação Estética e Artística “O papel da 

escola na fruição dos universos culturais” em 

Lisboa que teve lugar no Centro Ismaili - 

Fundação AGA KHAN. Esta é uma iniciativa 

promovida pela Direção-Geral da Educação 

(DGE) - Equipa de Educação Artística (EEA). 

Com a presença de Richard Frostick nesta 

Conferência para a dinamização de dois 

workshops, o Cantar Mais foi apresentado e 

cantado pela voz deste músico que é diretor 

artístico do projeto World Voice e um fã do 

Cantar Mais.
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Preparar canções e mais gravações!

Na continuação do trabalho de criação e 

preparação de novos conteúdos para o 

Cantar Mais, gravámos com o Coro de 

Pequenos Cantores de Esposende, dirigido 

por Helena Venda Lima e 

acompanhamento de Piano por Diogo Zão, 

as canções premiadas nos 1º e 2º concursos 

de composição de canções para crianças 

sobre poemas portugueses, organizados 

pela APEM e com o apoio da Fundação 

INATEL, concluindo-se o processo de 

edição e misturas até final de julho. As 

gravações foram feitas por Gustavo 

Almeida no Auditório Rodrigues Sampaio, 

no dia 21 de maio, em Esposende, 

concluindo-se o processo de edição, 

misturas e masterização até final de julho.

Na produção de novos arranjos, foram ainda 

realizadas gravações de canções compostas 

por José Dias/Rita Castro e por Marta Dias, 

neste último caso, com a colaboração dos 

músicos João Tiago Oliveira e Carlos Lopes, 

na guitarra e acordeão, respetivamente. 

E já quase em férias ainda gravámos com o 

José Peixoto no Auditório da Academia 

Almadense! Um lugar a descobrir para os 

mais distraídos. 



Novidades para setembro!
Cantar Mais na Casa da Música
24 de setembro de 2016 – 16h
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Formação e espetáculo unem-se na revisita a 

um cancioneiro diversificado com arranjos e 

orquestrações originais, recorrendo a recursos 

pedagógicos multimédia. Esta ação dá a 

conhecer o projeto Cantar Mais – Mundos 

com voz, da Associação Portuguesa de 

Educação Musical, que numa plataforma 

digital de livre acesso sugere práticas 

artístico-musicais estimulantes, beneficiadoras 

dos processos de aculturação e 

aprendizagem de crianças e jovens. O 

exemplo chega com uma apresentação que 

reúne dezenas de intervenientes.

Este evento terá a participação dos alunos da 

Escola de Dança da Companhia de Dança de 

Almada, do Conservatório de Música do Porto 

e o Coro dos Pequenos Cantores de 

Esposende para além da Equipa Cantar Mais 

e do professor e artista Paulo Colaço.

O Cantar Mais não para de crescer e o 

próximo ano letivo vai ter muitas novidades. 

Mantenha-se atento!



Catarina Carvalho, professora da Escola Básica Fernando José dos Santos, enviou-nos o seu 

depoimento sobre o workshop realizado.

Boas práticas Cantar Mais
Workshop na Escola Básica Fernando José dos Santos
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Cantar é talvez das atividades que mais 

bem-estar pode trazer ao ser humano. É parte 

integrante de nós e começa com a 

transmissão de mãe para filho e prolonga-se 

por toda a vida. Através do canto 

expressamos sentimentos, vivenciamos 

experiências, partilhamos emoções aliviamos 

tensões e construímos uma identidade 

pessoal. 

Vivemos rodeados de sons, música e canções 

que nos são bombardeadas diariamente pelos 

meios de comunicação. No entanto, o seu 

entendimento nem sempre é coerente e a 

sociedade agitada em que nos enquadramos 

origina que a arte de cantar seja omitida das 

nossas rotinas. 

Também em ambientes escolares, com as 

constantes mudanças curriculares, a pressão 

para a promoção de sucesso educativo e com 

a eminente necessidade de se atingirem 

metas de aprendizagem, acabamos por 

relegar a simples ação de cantar para um 

plano de inferior destaque, esquecendo-nos 

de que essa via pode ser facilitadora e 

promotora de um melhor ambiente escolar e 

por consequência de maior sucesso escolar. 

Na Escola Básica Fernando José dos Santos 

há muito que acreditamos na potencialidade 

das expressões artísticas no geral e na música 

em particular, como promotoras de sucesso, 

facilitadoras de aprendizagens, potenciadoras 

de criatividade, sentido estético e auxiliadoras 

na formação integral das crianças. Neste 

sentido, temos desenvolvido nos anos letivos 

anteriores e com uma dinâmica mais intensa 

durante o presente ano, o projeto intitulado 

“Estórias de Ontem… Histórias de hoje”, que 

integra as expressões artísticas no currículo 

das crianças, através da criação de oficinas 

com carácter artístico, e onde é permitido aos 

alunos desenvolverem a criatividade, 

apurarem o sentido colaborativo, potenciarem 

o pensamento crítico, estético, social e cívico. 

Acreditamos também que este trabalho só é 

possível se houver uma estreita colaboração 

com entidades e serviços exteriores à escola, 
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numa troca de experiências e saberes que 

potenciem e promovam uma aprendizagem 

constante a todos os seus intervenientes. 

Por termos tal crença, no dia 3 de junho 

tivemos o privilégio de receber na nossa 

escola a Associação Portuguesa de Educação 

Musical que, nas pessoas da professora Ana 

Venade e do professor Carlos Gomes, nos 

apresentaram o projeto "Cantar mais”. 

Em conjunto desenvolvemos atividades 

relacionadas com o cantar, trabalhámos 

técnicas de respiração, mnemónicas para 

aprendizagem das letras das canções e acima 

de tudo validámos a necessidade de integrar 

o canto nas práticas curriculares diárias. 

Tanto para as nossas crianças como para os 

professores e técnicos da escola que as 

acompanharam, foi uma experiência 

inesquecível. Foi gratificante perceber a 

importância que atribuíram à atividade e a 

atenção e o empenho que demonstraram na 

realização da mesma, deixando-se 

encaminhar para a magia do movimento 

corporal num envolvimento natural entre a 

voz e a audição, numa exploração lúdica das 

músicas apresentadas. No final do dia abrimos 

as portas à comunidade com o Workshop 

"Cantar Mais" onde foi apresentado o projeto 

e explorada a plataforma gratuita.

Uma atividade a repetir!

Professora Catarina Carvalho 

EBFJS
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Já está em curso a 3ª edição do concurso de 

composição de canções para crianças uma 

iniciativa da APEM que tem o apoio da 

Fundação INATEL.

Este ano escolhemos o tema da literatura oral 

e tradicional como fonte de inspiração musical 

para as canções. A literatura oral e tradicional 

compreende provérbios, rimas, lengalengas, 

adivinhas, anedotas, contos.

Veja aqui o Regulamento do Concurso e inspire-se até 7 de outubro – data limite de envio das canções: 

http://apem.org.pt/files/3-concurso-de-composicao-de-cancoes-para-criancas.html 

3º Concurso de Composição
de Canções para Crianças
sobre Literatura Oral
e Tradicional Portuguesa

2016
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International Society for Music Education 
(ISME)

É já nos dias 24 a 26 de julho que se realiza em Glasgow a 32ª Conferência Mundial da ISME com 

um programa disponível aqui: http://www.isme2016glasgow.org/outline-programme

 

Entre 17 e 23 de julho realizam-se os diversos seminários pré-conferência das sete comissões 

especializadas da ISME em vários locais. Consulte aqui os programas das comissões, datas e 

locais: http://www.isme2016glasgow.org/pre-conference-seminars 

A APEM como membro coletivo da ISME e representante de Portugal, faz parte do conselho 

internacional, INA Council. Durante a conferência irá realizar-se uma reunião do INA Council e a 

nossa colega Ana Luísa Veloso, irá representar a APEM.

CFAPEM

Terminou a 4 junho  a oficina de formação “O Projeto em Música – uma prática colaborativa e 

transformadora”, que se realizou na Escola Superior de Educação do Porto e foi formadora a 

Professora Graça Mota.

Aqui ficam alguns depoimentos dos participantes:

“Diversidade de conhecimentos transmitidos.”

“Grande e boa oferta das estratégias fornecidas quer pela formadora quer pelos formandos.”

“Partilha de experiências/estratégias/saberes.”

“Grande componente prática.”

“Descoberta de novas possibilidades para a sala de aula.”
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Reunião com
o Secretário de 
Estado da Educação

No dia 7 de junho o grupo de trabalho da 

APEM composto por Manuela Encarnação, 

Ana Luísa Veloso e Carlos Gomes estiveram 

reunidos com o Secretário de Estado da 

Educação, Dr. João Costa. 

Nesta reunião, solicitada pela APEM, 

entregámos o documento Análise da 

Situação da Música no Ensino Básico onde se 

apresentaram as preocupações da APEM 

relativamente à música no ensino básico 

regular e onde houve oportunidade para 

aprofundar questões sobre o currículo, as 

práticas musicais nas escolas e o perfil do 

aluno no final da escolaridade de 12 anos. 

Nesta última dimensão, o Dr. João Costa 

convidou a Manuela Encarnação para fazer 

de um grupo de trabalho, coordenado pelo 

Professor Guilherme Oliveira Martins, para a 

definição do perfil de saída do jovem no final 

de 12 anos de escolaridade obrigatória. 
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Direção

Presidente 

Manuela Encarnação - Prof. de Educação Musical no Agrupamento Vertical Almeida Garrett

e-mail: m.encarnacao@netcabo.pt 

Secretário 

Ana Luísa Setas Veloso – Bolseira de Pós-Doutoramento - CIPEM – Centro de Investigação 

em Psicologia da Música e Educação Musical - Polo no IPP do Instituto de Etnomusicologia 

– Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md) Escola Superior de Educação do Porto.

e-mail: anaveloso@ese.ipp.pt 

Tesoureiro 

Ana Venade - Prof. de Educação Musical no Agrupamento Vertical Almeida Garrett

e-mail: avenade@gmail.com 

Vogais 

Carlos Batalha - Prof. de Educação Musical no Agrupamento de Vialonga 

e-mail: carlosrbatalha@gmail.com 

Nuno Bettencourt Mendes – Prof. de História da Música na Academia Nacional Superior de 

Orquestra, Musicólogo Interdisciplinar, Doutorando no Royal Holloway College, 

Universidade de Londres 

e-mail: nuno.p.bettencourt@gmail.com 

Assembleia Geral
Realizou-se no dia 11 de julho, sob a presidência da Professora Teresa Macedo, a Assembleia Geral 

da APEM que elegeu a lista apresentada para os novos corpos diretivos: 
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Mesa da Assembleia Geral

Presidente 

Maria Teresa Macedo 

Vice-Presidente 

Graça Boal Palheiros – Prof. Adjunta na 

Escola Superior de Educação do Porto

e-mail: gbpalheiros@ese.ipp.pt

1º Secretário 

Henrique Piloto – Maestro – Prof. na Escola 

de Música Nossa Senhora do Cabo

e-mail: hpiloto@gmail.com

2º Secretário 

Octávio Inácio – Prof. de Educação Musical 

no Agrupamento de Escolas de D. Dinis

e-mail: patinacio@gmail.com

Conselho Fiscal

Presidente 

Luíza Gama Santos - Pianista

e-mail: luisagamasantos@gmail.com

Vice-Presidente 

Vasco Broco da Silva - Violinista da 

Orquestra Gulbenkian, Professor 

e-mail: vascobroco@gmail.com 

Vice-Presidente 

Ana Mafalda Pernão – Diretora da Escola 

Música do Conservatório Nacional

e-mail: anamafaldapernao@gmail.com 
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Professora de Educação Musical do 

Agrupamento Almeida Garrett onde 

exerceu diversos cargos de gestão 

pedagógica de 1990 a 2006.

Formadora credenciada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua nas áreas e domínios de 

Educação Musical/ Música, Concepção e 

Organização de Projetos Educativos e 

Didáticas Específicas (Educação Musical/ 

Música).

Orientadora pedagógica e professora 

tutora nos cursos de formação inicial

- variante de Educação Musical, a convite 

da Escola Superior de Educação de Lisboa 

entre 1991 e 2003.

Tem diversas publicações em coautoria de 

livros escolares e de canções infantis.

É membro da Direção da APEM desde 

2005 e Diretora do Centro de Formação da 

APEM desde 2009.

Membro do Conselho Científico do IAVE 

desde 2014. Conselheira do Conselho 

Nacional de Educação desde 2015.

Manuela Encarnação

Mestre em Ciências da Educação

– especialização em orientação da 

aprendizagem pelo Instituto de Educação 

da Universidade Católica, tem o Curso de 

Formação Avançada do Doutoramento em 

Educação, na área de especialização em 

Formação de Professores do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, o 

CESE em Supervisão Pedagógica e Gestão 

da Formação pela Escola Superior de 

Educação de Lisboa e o Curso Geral de 

Canto e Composição da Escola de Música 

do Conservatório Nacional.
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Ana Luísa Veloso

Nasceu em 1979. É Bolseira de Pós 

Doutoramento no CIPEM/INET-md – 

Centro de Investigação em Psicologia da 

Música e Educação Musical, polo do 

Instituto Politécnico do Porto no Instituto 

de Etnomusicologia – Centro de Estudos 

em Música e Dança. É doutorada em 

Música pela Universidade de Aveiro no 

campo da Educação. 
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Tem vindo a desenvolver diversos projetos 

nos domínios da música e da educação, 

mais especificamente nas áreas da 

criatividade, composição musical, 

improvisação, música em contextos não 

formais, música e transformação pessoal e 

social.  Tem também vindo a publicar 

diversos artigos e capítulos em livros 

nacionais e internacionais sobre estas 

temáticas.

É coordenadora nacional da European 

Association for Music in Schools e mantém 

ativamente a sua atividade enquanto 

música e guitarrista, colaborando em 

diversas formações ligadas à improvisação, 

à música contemporânea, experimental e à 

sound art. 

Faz parte da equipa da associação cultural 

Sonoscopia, uma plataforma de criação, 

produção e promoção de projetos e 

espetáculos artísticos e educativos 

centrados essencialmente na área da 

música e da exploração sonora, bem como 

do seu cruzamento interdisciplinar com a 

literatura, a dança, o teatro e as artes 

visuais.

https://cipem.wordpress.com/musica-na-comunidade/quadro-de-investigadores-ana-luisa-veloso/



Ana Venade

É licenciada em Ciências Musicais pela 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa, fez o 

ano curricular do mestrado de 

Musicoterapia pela Universidade Lusíada 

de Lisboa. Iniciou os seus estudos na 

Academia de Música de Santa Cecília, fez 

o curso de Canto Gregoriano, do Instituto 

Gregoriano de Lisboa e o curso de Canto, 

da Escola de Música do Conservatório 

Nacional. 
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Fez formação complementar na área do 

Canto com os professores e maestros 

portugueses e estrangeiros: as 

professoras Jill Feldeman e Ana Leonor 

Pereira e os maestros José Robert, 

Christofer Bochman, Owen Rees, Peter 

Philipps, Paul van Nevel, Armando 

Possante, Henrique Piloto, Pedro Teixeira 

e Paulo Lourenço. Integrou diversos 

projetos de música vocal, destacando-se: 

o Coro da Universidade; Coro de Câmara 

da Universidade de Lisboa; o Coro de 

Câmara Syntagma Musicum; o Grupo 

Coral de Queluz; o Coro Feminino 

Cantata; o Coro Gulbenkian. 

É formadora qualificada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua de Professores nas áreas da 

Música e Didáticas Específicas da 

Expressão Musical/Música. 

Desde 1990 que funda e dirige diversos 

grupos corais amadores. Faz parte da 

Direção da Associação Portuguesa de 

Educação Musical desde 2012 e integra a 

equipa do projeto Cantar Mais.
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Carlos Manuel Rocha Batalha

Nasceu em 1978. É professor de Educa-

ção Musical no Agrupamento de Escolas 

de Vialonga. É licenciado em Educação 

Musical pela Escola Superior de Educa-

ção de Lisboa e mestre em Ciências da 

Educação – Informática Educacional - 

pela Universidade Católica Portuguesa.

Nos últimos 5 anos tem viajado pelo 

mundo e, durante este tempo, foi

docente de Música e Educação Musical  

na Escola Portuguesa de Díli, em 

Timor-Leste, onde desenvolveu diversos 

projetos musicais, implementando o 

ensino da música pela  primeira vez 

naquela instituição.

Na sua dissertação de mestrado 

desenvolveu investigação sobre a 

interação online de centenas de 

professores de música numa 

comunidade virtual de prática. Nesta 

investigação-ação pretendeu diminuir 

constrangimentos que afetam estes 

docentes no seu contexto letivo, 

nomeadamente, o isolamento e 

acomodação, a carência de recursos 

para a prática letiva, as poucas 

oportunidades de formação contínua e a 

visão menor do professor e da sua área 

disciplinar.

Foi docente em instituições como a 

Escola Superior de Educação de Lisboa 

e  Universidade Aberta e tem vindo a 

desenvolver formação de professores 

em colaboração com a Associação 

Portuguesa de Educação Musical, sendo 

também responsável pela atualização do 

sítio da internet desta última 

organização.
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Nuno Bettencourt Mendes

 

Formado em Direcção Coral e Estudos 

Superiores Gregorianos (ESML) e 

Ciências Musicais – ramo de musicologia 

(FCSH-UNL).

O seu interesse interdisciplinar levou-o a 

adoptar um percurso profissional 

ecléctico, desde o ensino, passando pela 

direcção coral, acompanhamento de 

performers, o canto, até à investigação 

musicológica e à política educativa.

Trabalhou no Ministério da Educação, 

entre 1998 e 2001, no âmbito da revisão 

curricular do ensino especializado da 

música. Foi Presidente do Conselho 

Pedagógico, durante quatro anos, da 

Escola Superior de Música de Lisboa, e 

titular da cadeira de Metodologia e 

Didática Geral Aplicada à Performance 

no mestrado em música aí ministrado 

em 2009/10.

Tem perto de 30 anos de experiência 

pedagógica em diversas disciplinas dos 

cursos básicos e secundários de música 

(ATC, História da Música, Acústica, 

Formação Musical, Coro), e 

posteriormente, de diversas cadeiras no 

ensino superior (Estudos de Estilos 

Musicais, Estética da Música, 

Organologia, Repertório do Canto, 

Metodologia da Pesquisa Musical, Música 

Renascentista, Modernismo Musical, 

Seminário de Coro e de Direcção). Está a 

concluir doutoramento no Royal 

Holloway College, com Nicholas Cook, 

sobre o Modernismo em Portugal na 

música de L. Freitas Branco. É diretor 

pedagógico no CMDS e professor de 

História da Música na ANSO e CMM. 



ENCONTRO NACIONAL DA APEM 2016
26 de novembro

Fundação Calouste Gulbenkian 

junho-julho’16 - pag23

N
Ó

S
P

O
R

 C
Á
Já com data marcada, o Encontro Nacional da APEM realiza-se no dia 
26 de novembro na Fundação Calouste Gulbenkian com a temática: 
“Que futuros para a música na Educação?”.

Serão conferencistas convidados e já confirmados Chris Philpott Professor da 

Faculdade de Educação e Saúde da Universidade de Greenwish em Inglaterra e Heidi 

Westerlund, Professora da Academia Sibelius na Finlândia. 

Para além das conferências, teremos workshops práticos e reflexivos nas áreas da 

criação de  bandas rock, da voz, da música experimental com crianças e da 

investigação em educação e música, uma mesa redonda para refletirmos sobre o lugar 

da música no currículo e um concerto final com crianças que compõem. 

Um programa ambicioso que pretende trazer mais e diverso conhecimento e partilha 

para o nosso desenvolvimento profissional.

Marque já na sua agenda e esteja atento aos próximos desenvolvimentos.

Pagamento de quotas do ano 2016/2017

Já se encontra a pagamento o ano estatutário 2016/2017. Não se atrase no pagamento da sua quota. 

IBAN da APEM: PT50 0018 0000 0060 8889 0013 6



Estranhei, mas logo entranhei. Perante uma 

turma e uma professora tão singulares, a 

equipa e investigação do CIPEM/INET-md, 

decidiu avançar com um estudo de caso, 

ainda centrado na questão do projeto 

Orelhudo. Mas as coisas foram muito mais 

longe. Logo na minha segunda visita à escola, 

a turma apresentou-me uma música 

composta por si. Trouxeram para a sala 

guitarras antigas, emprestadas pelo pai, pela 

mãe, ou por algum amigo, tambores, e 

diversos materiais sonoros encontrados em 

casa. Queriam ter aulas de música. Queriam 

aprender música. Queriam tocar, cantar e 

compor. A professora titular, que acredita que 

as artes têm um valor único e imprescindível à 

formação do ser humano, e que acredita, 

também, que as artes deveriam estar no 

centro do currículo escolar do 1º ciclo, 

avançou com uma proposta: porque não 

alargar as sessões do Orelhudo (realizado 

diariamente) e estabelecer uma hora e meia 

semanal para o ensino da música? Nessa 

altura sugeriu também que essas sessões 

poderiam estar relacionadas com as músicas 

apresentadas diariamente pelo software. 
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Ana Luísa Veloso, sócia da APEM, bolseira de Pós-Doutoramento - CIPEM – Centro de 
Investigação em Psicologia da Música e Educação Musical - Polo no IPP do Instituto de 
Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md) Escola Superior de 
Educação do Porto, partilha a sua experiência e prática de educação artística e musical numa 
escola do 1º ciclo. 
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Conheci a turma do 4º A da EB1 Quinta de 

S. Gens, quando, em Janeiro de 2015, fui 

entrevistar a professora titular e os seus 

alunos, a propósito de um projeto de 

investigação destinado a avaliar o impacto 

do software Orelhudo criado pela Casa da 

Música, nas turmas do 1º Ciclo que o 

estavam a utilizar. 

Encontrei uma turma que fervilhava em 

imaginação e criatividade; que trabalhava 

numa lógica transdisciplinar, a partir de 

“ideias”, “temas”, relacionando entre si 

aspetos vindos da Literatura, da Filosofia, 

da História, da Matemática ou das Artes. 

Uma turma extremamente comunicativa, 

participativa cheia de garra e vontade. Uma 

turma que era o espelho de uma professora 

do 1º ciclo que rege as suas práticas em 

função do desenvolvimento da Pessoa, 

para quem questões como a autonomia ou 

o espírito crítico são tão importantes como 

o cálculo matemático ou as competências 

gramaticais.

Uma semente



Porque não? Decidimos, assim, juntamente 

com o CIMPEM/INET-md avançar então com 

um projeto de investigação ação colaborativa, 

onde a professora titular entraria também 

como investigadora. As aulas de música 

estariam relacionadas com o Orelhudo e com 

todas as outras áreas do saber. A escola 

estava já muito bem apetrechada de 

instrumentos, incluindo um teclado, duas 

guitarras e instrumental Orff. Os alunos foram 

convidados a trazer instrumentos de casa, se 

tal fosse possível. Eu levei também alguns 

instrumentos meus e da associação 

Sonoscopia, à qual pertenço. Lançamo-nos 

assim numa nova estrada. Começou uma 

nova vida, como escreveu um aluno num 

texto, “A vida da música!”. Em relação ao 

Orelhudo, as audições começaram a gerar 

discussões cada vez mais abertas e mais 

profundas. Da palavra-chave atribuída a cada 

audição (trabalho que era realizado 

anteriormente), passou-se ao “parecer”, uma 

espécie de frase que sintetizasse tudo o que 

se tinha descoberto e discutido a partir da 

audição, a nível musical e não musical. E 

muitas vezes se passou do “parecer” a textos, 

quando as temáticas interessavam aos alunos 

e eles assim o propunham. Na “aula” de 

música, que passou a ser realizada às sextas 

feitas das 13:30 às 15:00, começámos por 

trabalhar a música que os alunos haviam 

composto. As ideias abundavam entre 

aquelas crianças, que pareciam nunca se 

cansar, querendo tocar mais, compor mais, 

aprender mais.

Juntámos-lhe algum repertório, a partir 

também de sugestões dadas pela professora 

titular. Em Dezembro fizemos o nosso 

primeiro concerto. Que nervosismo, que 

ansiedade, mas, acima de tudo, que alegria! 

Felizes, orgulhosos, os alunos ostentavam 

sorrisos, abraçavam-se e pediam mais. E 

assim foi. Continuámos a aventura, sempre 

centrados no trabalho árduo, na diferenciação, 

na criatividade. Alguns alunos começaram a 

juntar-se em pequenos grupos e a criar as 

suas próprias músicas. Outros começaram a 

interessar-se mais seriamente pela 

aprendizagem de um instrumento musical.

A todos procurámos dar resposta, num 

exercício de verdadeira diferenciação 

pedagógica. Assim, nas aulas de música, além 

das atividades em grande grupo, passámos 

também a incluir estratégias que envolvessem 

pequenos grupos, aulas em pares ou mesmo 

individuais, de acordo com as necessidades e 

interesses destas crianças. Tudo era articulado 

com a professora titular, e, assim, à sexta feira, 

eu poderia estar, por exemplo, a trabalhar 

com um grupo de 10 alunos, enquanto ela 

trabalhava com o resto da turma. Ou ao 

contrário. O trabalho variava de semana para 

semana, e era sempre planeado 

antecipadamente, numa autêntica 

colaboração, e sempre com elevados níveis de 

flexibilidade e de adaptação às circunstâncias.
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A professora titular e eu reuníamo-nos 
semanalmente, não só para planear o trabalho 
futuro, como também para procurar dar 
resposta aos diversos problemas que iam 
surgindo, no que diz respeito à escola em si, à 
comunicação com os familiares, ou à turma, às 
atitudes e comportamentos dos alunos, e às 
suas prestações nas diversas áreas curriculares. 
Sim, que nenhum projeto se concretiza sem 
dificuldades ou contratempos. 
Mas a verdade é que o entusiasmo foi-se 
tornando cada vez mais visível ao mundo 
exterior à sala de aula. Os alunos ensaiavam 
constantemente nos intervalos, em casa, onde 
podiam. Pais e familiares começaram a 
aperceber-se da importância deste projeto, que 
foi também chegando aos ouvidos dos outros 
professores e alunos. Um dia, numa das aulas de 
música, tivemos a agradável visita da direção do 
Agrupamento. E foi a partir deste momento, que 
começámos a sonhar com um futuro diferente. 
Apercebemo-nos que a direção do 
Agrupamento estaria sensível a uma proposta 
de trabalho que integrasse as artes no centro do 
seu currículo, envolvendo uma equipa de 
professores que trabalhasse em colaboração, e 
que pudesse dar resposta às reais necessidades 
e motivações de cada aluno. Pensando nesta 
possibilidade, a professora titular e eu decidimos 
elaborar uma proposta, que desse continuidade 
a este trabalho. Muito tinha sido investido. Houve 
transformações notáveis nas atitudes dos 
alunos, na forma como passaram a perceber os 
seus mundos e o mundo da escola, que me 
parece que se tornou visivelmente mais 
significativo. 

E como ambas acreditamos que o 1º Ciclo deve 

ser composto por seis anos e não por quatro, 

propusemos exatamente continuar a trabalhar 

com estes mesmos alunos nos dois próximos 

anos letivos, com uma equipa de professores 

multidisciplinar que enquadrasse a atual 

professora titular, eu, professores do 2º Ciclo e 

uma professora do ensino especial. Na proposta 

enfatizámos a centralidade do trabalho 

colaborativo entre os professores, e delineámos 

os seguintes objetivos, devidamente 

fundamentados a partir da caracterização da 

turma e também a partir de propostas teóricas 

de referência:

• Reconhecer o aluno nas suas diferenças, 

integrando-o no grupo;

• Incluir em contexto de sala de aula;

• Comprometer os pais nas aprendizagens dos  

seus educandos;

• Dignificar o estatuto das artes, enquanto áreas 

criativas;

• Trabalhar as competências emocionais para 

valorizar a assertividade nos comportamentos;

• Descobrir o interessa das comunidades 

reflexivas;

• Reconhecer a Investigação como componente 

essencial do trabalho docente;

• Conjugar a vertente tecnológica e a vertente 

pedagógica, num ambiente de aprendizagem. 
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Neste momento sabemos que a proposta tem o 

aval da direção do agrupamento e foi aprovada 

pelo conselho pedagógico. Sabemos também 

que quer as crianças, quer os seus encarregados 

de educação desejam fortemente continuar 

com esta viagem, que vai exigir uma logística e 

um trabalho colaborativo muito diferente 

daquele que vemos habitualmente nas escolas 

do nosso país. Estou também, neste momento, a 

organizar uma equipa de investigação, a partir 

de CIPEM/INET-md para fazer o 

acompanhamento do projeto, nas suas várias 

vertentes. Estamos também a tentar estabelecer 

uma série de parcerias, dentro e fora de 

Matosinhos, para que o nosso trabalho possa 

crescer ainda mais. 

Lançou-se uma semente. 

Há agora que a regar e estar bem atento a todos 

os sinais que ela nos poderá dar.

É um futuro ainda pleno de incerteza, mas diz-se 

que o caminho se faz trilhando. Que assim seja.  
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Como professora de expressão musical considero 

fundamental dar voz à voz das crianças que 

muitas vezes apresentam problemas de colocação 

e de registo. Desenvolvemos a cada sessão um 

conjunto de jogos vocais que, para além de 

explorar a voz infantil, remetem para a 

aprendizagem e aquisição de conceitos musicais. 

Assim, a voz é um veículo de aprendizagem 

musical e não apenas um fim em si mesma.

No Jardim da SCME todas as sessões de 

expressão musical decorrem numa sala que a 

instituição consignou para as Expressões. As 

crianças entram sempre numa aventura com 

pequenas canções originais, da minha autoria e 

adequadas às características da voz infantil, neste 

caso dos 3 anos aos 5 anos de idade. É também 

nesta fase inicial da sessão que os alunos exploram 

o próprio corpo com pequenos movimentos de 

relaxamento e postura corporal, sempre com 

pequenas histórias ou brincadeiras. Tenho sempre 

um enorme cuidado ao nível da postura sendo 

esta uma prioridade até pela voz das próprias 

crianças. Estes cuidados são lembrados por 

diversas vezes nas sessões, sendo que cada 

pequena parte é associada a pequenas 

sequências, jogos, imagens ou pequenas melodias. 

Torna-se gritante, pela realidade vivida no contexto 

educativo, político e artístico português, discutir 

novas estratégias para a sobrevivência da 

linguagem musical nas escolas, quer estas sejam 

de ensino genérico quer sejam de ensino 

especializado. Algo que surge como regra comum 

ou base pilar é que esta mesma linguagem e 

vivência deve ser intrínseca à vivência da criança 

logo desde tenra idade. No Jardim da Santa Casa 

da Misericórdia de Esposende (SCME) como 

professora de expressão musical, é possível 

integrar a música na vida e nas atividades das 

crianças.

“O pensamento contemporâneo sobre educação 

tem de ir além do já conhecido e alimentar-se de 

um pensamento utópico que se exprime pela 

capacidade não só de pensar o futuro no presente, 

mas também de organizar o presente de maneira 

que permita atuar sobre esse futuro.” (Furter, 1970, 

p. 7). Assim se pode ler no projeto de expressão 

musical da SCME. É esta procura de novas e/ou 

renovadas estratégias, claramente assentes nas 

vivências artísticas, que posso realizar e explorar 

no Jardim da SCME juntamente com a equipa 

educativa.

Helena Venda Lima, diretora coral do Coro de Pequenos Cantores de Esposende e Coro Ars 
Vocalis, é também professora de prática coral na Escola de Música de Esposende e professora 
de expressão musical do Jardim da Santa Casa da Misericórdia de Esposende. E é esta sua 
atividade profissional com crianças do pré-escolar que aqui reflete e partilha.

Dar vida e voz à voz infantil…
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As práticas dentro das vivências escolares vão se 

alterando desde o cuidado com a postura, 

passando pelo volume vocal ao nível da voz falada 

e voz cantada até à escolha de repertório.

A possibilidade de um professor de Expressão 

Musical poder apresentar uma plataforma como o 

“Cantar Mais” à equipa educativa com que 

trabalha, é uma enorme mais-valia. Possibilita a 

garantia de repertório adequado às vozes infantis, 

acompanhamentos instrumentais com excelente 

cuidado estético e com excelentes propostas de 

atividades. Garante-se que a vivência musical, 

alinhada com os propósitos artísticos que 

salvaguardamos, podem perpetuar-se no tempo e 

não se limitar ao que é feito nos 45 min. de sessão 

semanal.  

Para o sucesso deste projeto musical a equipa 

educativa reúne frequentemente de forma a 

adequar a prática das sessões de expressão 

musical ao projeto educativo do Jardim da Santa 

Casa da Misericórdia de Esposende.

Helena Venda Lima

Nestas idades é fundamental um balanço entre a 

rotina e a novidade. As rotinas são fundamentais 

para a total apropriação das competências, mas a 

novidade agarra as crianças à ação. Normalmente 

crio pequenas melodias, que se adequam às 

questões a trabalhar, mas o mais importante, na 

minha opinião, é a associação do pequeno 

movimento corporal ao movimento vocal. Desde 

há algum tempo que utilizo alguns jogos, como o 

piano de bolso, que ajuda as crianças a concretizar 

com maior consciência as melodias e brincadeiras 

vocais que pretendemos.

E assim se faz o aquecimento corporal, com o 

“piano” que mora na mão de cada criança, lá vão 

viajando de nota em nota pelos seus próprios 

dedos. A interiorização da leveza da voz e a 

procura dos distintos registos é uma constante, tal 

como a música preferida dos meninos “cantar é 

fazer a minha voz voar”. Acompanhados pelo som 

da guitarra ou do piano, pois nestas sessões vai se 

dando primazia à habituação auditiva do 

acompanhamento, os meninos vão interpretando 

uma série de canções cujos textos alcançam os 

próprios conceitos musicais. 

Por outro lado, a utilização da plataforma “Cantar 

Mais” é uma das aliadas que procuro dar a 

conhecer nas minhas atividades, onde a 

educadora de cada turma está sempre presente. 

Este trabalho de parceria entre a professora de 

expressão musical e a educadora responsável pela 

turma é uma mais-valia para que ocorra um 

trabalho de continuidade e para que os resultados, 

numa perspetiva de longo prazo, possam 

efetivamente ser sentidos. 
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3º Concurso de Composição de Canções para Crianças
sobre Literatura Oral e Tradicional Portuguesa
Está a aberta a 3ª edição do Concurso de Composição de Canções para Crianças, este ano sobre a temática Literatura Oral e 

Tradicional Portuguesa e apoio da Fundação INATEL.

Regulamento do Concurso:

http://www.apem.org.pt/files/3-concurso-de-composicao-de-cancoes-para-criancas.html 

Entrega das obras a concurso até 7 de outubro de 2016 

Cantar Mais na Casa da Música
24 de setembro às 16h
Formação e espetáculo!

Participação dos alunos da Escola de Dança da Companhia de Dança de Almada, alunos do Conservatório de Música do Porto, do Coro 

dos Pequenos Cantores de Esposende e o professor e artista Paulo Colaço.

Esteja atento à programação na Casa da Música e à página de Facebook da APEM e do Cantar Mais.

ENCONTRO NACIONAL DA APEM 2016
Fundação Calouste Gulbenkian dia 26 de novembro de 2016 com a temática: “Que futuros para a música na Educação?”. 

Inscrições abertas! Informações:

apem.educacaomusical@gmail.com 

PARTICIPE!

Boas férias e até setembro!


