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No final do ano letivo passado, no editorial da nossa Newsletter de junho e julho de 2017*, refletimos sobre as 

Aprendizagens Essenciais em Música (AE-M), explicitámos o propósito e o processo da identificação das AE-M e 

fundamentámos a nossa posição como autores do documento em parceria com a equipa de Educação Estética e Artística 

da DGE. 

Um ano depois, retomamos o tema, desta vez por ser o tempo de consulta pública das Aprendizagens Essenciais (até 4 de 

junho) e por passar a ser o documento curricular de referência, no próximo ano letivo, para todas as escolas, depois da 

publicação do Decreto-Lei do Currículo do Ensino Básico e Secundário que também esteve em consulta pública até 30 de 

abril último. 

No contexto da consulta pública das AE**, a DGE publica um documento das autoras Maria do Céu Roldão, Helena Peralta 

e Isabel P. Martins para expor o processo “para a construção de aprendizagens essenciais baseadas no perfil dos alunos” e 

que aconselhamos a leitura ***. 

No nosso caso, a elaboração, seleção e formulação das AE-M para o 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, foi um processo muito 

dinâmico, com avanços e recuos, com muita reflexão, tanto internamente no grupo de trabalho como recorrendo a 

pareceres de vários professores e investigadores a quem os solicitámos em determinada fase e que proporcionaram uma 

visão externa ao processo, extremamente útil. Para além deste apoio exterior, o acompanhamento das próprias autoras que 

supervisionaram e procuraram articular horizontalmente e verticalmente o conjunto das AE, foi-nos aproximando das 

outras disciplinas. Esta foi uma tarefa muito difícil e que ainda ficou aquém do que seria desejado, dado todas as limitações 

de tempo que existiram e que marcaram o ritmo de trabalho. 

Aprendizagens Essenciais em Música:
um apelo à participação na consulta pública 



Manuela Encarnação
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Assim, nesta fase, consideramos de extrema importância a participação de todos os envolvidos no desenvolvimento destas 

aprendizagens, principalmente professores de música do 2º e 3º ciclos do ensino básico, assim como os professores titulares 

de turma que, não sendo especialistas, têm a seu cargo a educação artística dos seus alunos. 

Os professores das escolas que fizeram parte do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular neste ano letivo, já 

puderam trabalhar recorrendo às AE publicadas e que, em Música, foram as do 1º e 2º ciclos, organizadas por ciclos e não 

por ano de escolaridade. 

A esses professores, a responsabilidade de se pronunciarem sobre as AE-M ainda é maior. Depois da leitura e reflexão das 

AE-M, só a operacionalização e a gestão do currículo nas escolas, com as turmas que temos, nos permite ter uma 

informação mais global e completa sobre este documento curricular e a sua articulação com o Perfil dos Alunos. 

O formulário disponível para a consulta pública das AE contém uma primeira parte de respostas fechadas e uma segunda 

que permite a submissão de contributos/propostas de alteração às formulações das AE. Os contributos podem vir de 

órgãos de escola, associações, instituições diversas ou mesmo de docentes individualmente. 

Apelamos aqui à participação de todos na certeza de que vários olhares e diversas perspetivas curriculares podem 

contribuir para uma educação musical melhor.
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Leia aqui:
* http://www.apem.org.pt/newsletter/NL_JUN_JULHO_17.pdf 
** http://www.dge.mec.pt/noticias/consulta-publica-aprendizagens-essenciais 
*** http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/ae_documento_enquadrador.pdf 



Terminou o período de aplicação das Provas de Aferição de Música para o 5º ano de escolaridade que este ano teve a sua 

estreia. Para conhecer o impacto da aplicação das mesmas, a APEM pretende obter o maior número possível de 

informações/opiniões junto dos professores.

Nesse sentido solicitamos a sua colaboração para o preenchimento do questionário que disponibilizamos no seguinte link:

http://www.apem.org.pt/associados/opiniao.php

De acordo com o RGPD foi colocado no site da APEM os termos de utilização e a nossa política de privacidade.

Consulte aqui:

http://www.apem.org.pt/index.php

Parecer do CNE sobre a proposta de Decreto-Lei do Currículo do Ensino Básico e Secundário

A presidente da Direção da APEM, Manuela Encarnação, como conselheira do CNE, foi convidada para integrar o grupo de 

relatores do parecer “Currículo dos ensino básico e secundário”.

Para ler na íntegra: 

http://www.cnedu.pt/pt/noticias/cne/1314-parecer-cebs-135-sessao-plenaria-do-cne N
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Questionário Provas de Aferição em Educação Musical
5º Ano - 2018

Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD)

Parecer do CNE sobre a proposta de Decreto-Lei
do Currículo do Ensino Básico e Secundário
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Vai realizar-se no dia 10 de julho a Assembleia Geral da APEM. 

Terminado o biénio 2016/2018 da atual direção da APEM seguem-se eleições dos corpos diretivos da APEM de acordo com 

o Artigo 17º, b), § quarto dos Estatutos da APEM. 

Assim, está aberto o período de candidaturas aos cargos diretivos da APEM.

Os interessados poderão enviar as propostas de listas concorrentes aos corpos diretivos da APEM através do email 

info@apem.org.pt, via CTT ou diretamente na sede da APEM, até ao dia 19 de junho.

ASSEMBLEIA GERAL DA APEM 
Eleição dos Corpos Diretivos

5º Concurso de Composição de Canções para Crianças

apoio

associação
portuguesa
de educação
musical

Instituição de Utilidade Pública – filiada na ISME International Society for Music Education

organização

Com o apoio do BPI/Fundação “la Caixa” a APEM organiza

o 5º Concurso de Composição de Canções para Crianças 2018.

Este ano a candidatura é feita online, na página da APEM.

Toda a informação e formulário de candidatura aqui:  

http://www.apem.org.pt/cantar-mais/composicao/concurso/index.php



maio’18 - pag06

N
Ó

S
 P

O
R

 C
Á

Improvisação Vocal e Circle Singing
foi a ação de formação de curta duração que se realizou na Academia 

de Música de Viana de Castelo no passado sábado dia 26 de maio, 

dinamizada por Sofia Ribeiro. 

Um sábado que valeu a pena, com a voz no centro!

 

A explorar o potencial da improvisação vocal como forma de 

comunicação, expressão e criação espontânea; a voz, não só como um 

instrumento musical, mas também como uma ferramenta de 

descoberta sobre nós mesmos e a nossa forma de nos relacionarmos 

com o outro; a voz como forma de desenvolvimento do carisma e de 

transformação pessoal; a voz como instrumento de jogo e de ligação 

profunda com o momento presente.

CFAPEM



A APEM associa-se à homenagem à Professora Maria Teresa Macedo, 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEM, no próximo 2 de 

junho, às 16h, na Casa da Música, promovida por várias personalidades 

da vida cultural portuense. 

Recordamos as palavras da Professora Maria Teresa Macedo em 

entrevista sobre a sua vida realizada por Graça Boal-Palheiros, editada 

na Revista de Educação Musical nº 130 (2008). Entre as imensas 

atividades ligadas ao ensino da música, Maria Teresa Macedo foi 

convidada pelo próprio Lopes-Graça para elaborarem a reforma do 

ensino da música no ensino básico, genérico. O grupo que incluiu 

também Maria Augusta Barbosa, trabalhava numa pequena sala da 

Academia de Amadores de Música, mas a reforma da educação musical 

ficou nessa salinha. 

“E se tivéssemos a oportunidade de pôr Portugal a cantar através de 

uma educação musical básica, mas que fosse, nos aspetos 

fundamentais, igual de norte a sul, não no repertório mas em termos pedagógicos, e se isso se fizesse 

durante uns anos, a partir daí podia-se partir para outros voos. (...) Então quais eram as coisas fundamentais? 

Saberem cantar canções e dançar as danças das suas regiões, fazerem um canto coral tanto quanto possível 

baseado no folclore das suas regiões. Os movimentos corporais já estão estão incluídos nas danças e 

devia-se procurar uma série de danças, com caráter diferente, e cantar com a letra, bem cantado, bem 

pronunciado, com o caráter, saber bater os ritmos...isto já era um manancial enorme. E só depois, na idade 

própria, começar a alfabetização, ou seja, saber minimamente ler e escrever, mas partindo da leitura e não 

da escrita, e, naturalmente, ir alargando o repertório para coisas mais difíceis”.
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Homenagem
à Professora Maria Teresa Macedo
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Pode ler a entrevista na íntegra aqui:
http://www.apem.org.pt/docs/artigos-em-destaque/entrevista-prof-teresa-macedo-REDM130-jan-jun2008.pdf 
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Neste mês concluiu-se a publicação das canções do ciclo Canto em Ti, uma criação para o Cantar Mais com música de Sara 

Carvalho sobre poemas de Luísa Ducla Soares.

A última canção deste ciclo, Os ovos, disponível aqui: 

http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/tradicionais/cancao/canto-em-ti-7-os-ovos

 

A história Salvem o Planeta Animal é uma proposta narrativa que pode ser adaptada a teatro musical e ligar as canções do 

ciclo Canto em Ti. Foi escrita pelos alunos do 3ºA da Escola da Glória – Aveiro, no ano lectivo 2014/2015, sob a orientação 

da Professora Paula Carvalho. Estamos a preparar e vamos publicar no Cantar Mais esta proposta de ligação e apresentação 

das canções do Canto em Ti para o que contámos com a colaboração dos alunos da Escola Básica Hélia Correia, em Mafra, 

que fizeram a narração e emprestaram as vozes às várias personagens desta história: a Princesa Cigarra Algazarra, a Rainha 

Leoa Coroa, a Serpente Pente, a Dona Pescada, o Sr. Melro Ferro, a Dona Rã lã e a Galinha Choca Choca Ovos.

Obrigado a todos e parabéns!

Novas canções em maio
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Na escola foi a outra canção nova no Cantar Mais neste mês de maio, da autoria de Margarida Fonseca Santos e cantada 

por alunos do AE Ibn Mucana. Ensaiados pela professora Rosário Correia as vozes foram gravadas no Museu da Música 

Portuguesa, em Cascais.

Obrigado a todos. 

http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/autor/cancao/na-escola

A Política de Privacidade do Cantar Mais foi revista e atualizada no dia 25 de maio, e explicita a forma como é feita a 

recolha e o tratamento dos dados pessoais através do site Cantar Mais (cantarmais.pt). É aplicável a qualquer 

utilizador do site Cantar Mais, registado ou não e está de acordo com o RGPD.

Consulte aqui:

http://www.cantarmais.pt/pt/politica-de-privacidadeC
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Regime Geral da Proteção de Dados (RGPD)



Jogos Musicais e o Atlas de Instrumentos Utópicos
http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=201 

Danças daqui e dali
(Local a anunciar)
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Ficha Técnica
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