
maio’16

02

04

07

12

15
19

20

Edição da Associação Portuguesa de Educação Musical

Editorial

Cantar Mais
A atividade de divulgação
e realização de workshops 

Nós por cá
- Conferência Currículo para o Século XXI: competências,

conhecimentos e valores numa escolaridade de 12 anos
- CFAPEM
- ISME
- Associativismo

Vozes da APEM
Audição Musical Activa 2 

De olhos postos
Boas práticas (II) - este mês visitámos... Pedro Balse

O que já se escreveu
As artes numa educação cidadã

Última 
Workshop “Cantar, Cantar Mais, Canções do Mundo”
com Richard Frostick
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De acordo com o documento orientador, “o 

Ministério de Educação assumirá um papel de 

apoio às escolas e aos docentes, com especial 

enfoque na dinamização de planos  de 

formação contínua dirigidos quer à conceção 

dos planos quer à sua implementação, 

disponibilizando apoio específico a medidas 

que se revelem essenciais na melhoria do  

trabalho pedagógico em sala de aula”.

Reconhecendo e concordando com os 

princípios expressos neste Programa no que 

se refere à atribuição de um papel central às 

escolas e professores na definição de soluções 

e conceção de estratégias contextualizadas e 

adequadas aos problemas já identificados dos 

seus alunos, não queremos deixar de refletir 

aqui sobre os possíveis contributos que a 

educação artística e especificamente a Música 

na escolaridade obrigatória pode trazer para o 

sucesso escolar. 

Não vamos enumerar todas as 

potencialidades que a prática musical pode 

trazer para melhorar as aprendizagens dos 

alunos nos mais diversos campos já 

comprovadas através de muitas áreas da 

investigação em neurociência, ou mesmo as 

recorrentes justificações  da música no 

currículo, tais como as instrumentais (por ex,: 

fazer música desenvolve as competências 

matemáticas ou espaciais ou melhora a 

linguagem), ou as justificações terapêuticas 

(por ex,: fazer música melhora a saúde, 

autoestima, a atenção) ou as civilizacionais 

(por ex.: aprender música  contribui para a 

formação de melhores pessoas) ou ainda as 

justificações emocionais (por ex.: fazer música 

é um meio para o desenvolvimento da 

inteligência emocional) como sintetiza 

Philpott (2012) mas referimos a singularidade 

da música como meio de expressão e 

compreensão que pode ou não ser 

responsável pelos efeitos acima apresentados. 

Por isso, tal como já argumentámos noutro 

momento, recuperamos para o discurso E
D
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A recente criação do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar pela Presidência 

do Conselho de Ministros atribui às escolas a responsabilidade de apresentarem os seus projetos 

para o sucesso escolar, com base no princípio de “que são as comunidades educativas quem 

melhor conhece os seus contextos, as dificuldades e potencialidades, sendo, por isso, quem está 

melhor preparado para encontrar soluções locais e conceber planos de ação  estratégica”. 

https://dre.pt/application/file/74094340
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Manuela Encarnação

educacional da música, a noção de música 

como linguagem e conhecimento, capaz de 

criar muitas, diversas e intrincadas redes de 

significado. É assim que podemos olhar para a 

música como uma linguagem singular, única e 

com códigos próprios e um veículo 

extraordinário no desenvolvimento de 

capacidades pessoais e sociais 

imprescindíveis às vidas das crianças e jovens.  

Porque, por um lado, a música as lança no 

encontro com o outro e na criação de algo 

único a partir desse encontro, e, por outro, 

porque esse encontro requer a flexibilidade, a 

abertura, a capacidade de improvisação e de 

adaptação ao momento em que acontece. É 

esse o grande contributo da música. 

Neste quadro, e no âmbito do Programa 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, a 

criação de grupos musicais (corais, 

instrumentais ou mistos), a construção de 

projetos musicais transdisciplinares, como por 

exemplo, fazer uma ópera ou um teatro 

musical ou uma banda pop/rock ou outros, 

podem ser estratégias que se devidamente 

ajustadas ao contexto educativo e articuladas 

curricularmente numa perspetiva holística e 

transdisciplinar, podem ser mobilizadoras de 

um conjunto de competências sociais, 

cognitivas e subjetivas que decisivamente 

concorrem para o sucesso escolar. 

Por isso a pro-atividade dos professores e 

nomeadamente dos professores de música e 

das outras áreas artísticas podem fazer a 

diferença.

Deixamos aqui o desafio para que nos façam 

chegar as propostas destas áreas no quadro 

deste Programa para que possamos 

divulgá-las e serem inspiradoras para outros. 
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Este mês o Cantar Mais foi notícia aqui: 

http://lifestyle.sapo.pt/familia/noticias-familia/artigos/associacao-portuguesa-de-educacao-musica

l-contribui-para-inovar-o-ensino-musical-nas-escolas-publicas-com-plataforma-gratuita 

E aqui:

http://marketeer.pt/2016/05/11/plataforma-portuguesa-apoia-ensino-musical/ 

A atividade de divulgação
e realização de workshops 
Cantar Mais com professores
e com crianças continua!
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No mês de maio andámos por escolas de 

Mafra e Ericeira: EB Hélia Correia, EB1 da 

Ericeira, EB1 da Carvoeira, EB1 da Encarnação 

e EB1 de Sto. Isidoro e no AE da Ericeira!

Professores e alunos cantaram e ficaram a 

conhecer o Cantar Mais. 

Estes workshops foram dinamizados

por Gilberto Costa.



Mas não foi tudo: no sábado, 21 de maio, 

estivemos com o Coro dos Pequenos 

Cantores de Esposende e com a sua 

Maestrina Helena Venda Lima e gravámos 

mais canções para o Cantar Mais.

 O Cantar Mais não para de crescer!
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Conferência Currículo para o Século XXI:
competências, conhecimentos e valores
numa escolaridade de 12 anos
Realizou-se no dia 30 de abril, na Fundação Calouste Gulbenkian, a Conferência subordinada ao tema 

Currículo para o Século XXI: competências, conhecimentos e valores numa escolaridade de 12 anos, 

organizada pela Direção-Geral da Educação. 

A APEM foi convidada e fez parte do Painel 2 ”O Domínio das Expressões no Currículo: competências, 

conceitos e estratégias na Educação Artística e na Educação Física”, moderado pelo Professor João Soeiro 

de Carvalho. A comunicação, apresentada por Manuela Encarnação, intitulou-se “Que Educação 

queremos? Repensar o lugar da Música no currículo do séc. XXI” e está disponível aqui: 

http://www.apem.org.pt/page14/downloads/index.html
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Expressão e Educação Musical no Pré-escolar e no 

1ºciclo: como ensinar e porquê

- “A formadora Cristina Brito Cruz proporcionou-nos 

uma formação com um elevado nível de aprendizagem 

e conhecimento, onde houve uma enorme partilha 

simpática e motivante de saber.”

- “A formadora proporcionou uma formação de alta 

qualidade, acessível a todos os níveis de formandos 

presentes, tendo destacado, em larga escala, esta 

formação comparativamente com formações de outras 

instituições. Adquiri em 25 horas, muito conhecimento e 

muita prática que me serão fundamentais para a 

continuação na prática educativa”

- “A formadora recorrendo a rimas, cantilenas, lenga 

lengas, melodias simples, de apenas dois sons, à música 

tradicional portuguesa, ao instrumento de eleição, a voz, 

ao jogo, ao movimento... explorou, uma quantidade 

imensa de jogos musicais e danças, adequados às 

crianças desde a idade pré-escolar ao primeiro ciclo do 

ensino básico. A ação de formação teve uma forte 

componente prática.”

- “(...) não queria deixar de realçar a simpatia, 

disponibilidade e sapiência da Dra. Cristina Brito da Cruz, 

a qual foi inexcedível no seu esforço e dedicação para 

que todas as sessões formativas decorressem de forma 

fluida, produtiva e agradável para todos os envolvidos."

Terminaram este mês as ações de formação “Expressão e Educação Musical no 

Pré-escolar e no 1ºciclo: como ensinar e porquê”, “O Professor de Música e o uso da Voz: 

arte e técnica” e “Dez movimentos para um corpo em descoberta” que se realizaram 

respetivamente em Matosinhos, na Maia e na Amadora com as formadoras Cristina Brito 

da Cruz, Ana Leonor Pereira e Joana Andrade e Andreia Dinis.

Aqui ficam alguns depoimentos dos participantes:
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CFAPEM
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O Professor de Música e o uso da Voz: arte e técnica

"O aspecto mais positivo foi a abordagem moderna e 

extremamente útil para a profissão docente"

"Nova "visão" da técnica vocal"

"A formadora ter um grande conhecimento sobre a 

temática. Sabe o que diz, sabe! Tem grandes 

competências técnicas e vocais. Está de parabéns! 

Excelente profissional!"

"Abordagens inovadoras que tiveram um grande 

impacto para mim."

"Achei especialmente interessante a fundamentação 

teórica, que nos foi explicada de forma clara,  simples."

Dez movimentos para um corpo em descoberta

 “Abriu novos horizontes do ponto de vista do corpo”.

“Contribuiu para o aperfeiçoamento da prática 

pedagógica”.

“A forma como as formadoras transmitiram os 

conteúdos da formação, foi uma excelente parceria”.

“Os conteúdos que aprendi nesta formação são uma 

mais valia para trabalhar com crianças e jovens do 

espectro do autismo”.

N
Ó

S
P

O
R

 C
Á



Vai realizar-se no dia 22 de junho das 11h30 às 13h 

na Escola Superior de Educação do Porto (Edifício 

da Música) o workshop Cantar, Cantar Mais, 

Canções do Mundo, com Richard Frostick que 

esteve no último Encontro Nacional da APEM em 

novembro passado na Fundação Calouste 

Gulbenkian a convite da APEM. 

Richard Frostick é o diretor artístico do Projeto 

World Voice do British Council e numa parceria 

entre a APEM e a DGE e com o apoio da ESEP e 

do CIPEM vai agora ao Porto para mais este 

workshop onde de uma forma prática, viva e 

criativa ensina canções Cantar Mais e Canções do 

Mundo.

Este workshop é gratuito para os sócios da APEM 

com as quotas em dia e tem um valor de 10€ para 

os não sócios.

Inscrições através do e-mail 

apem.educacaomusical@gmail.com 

Na véspera, no dia 21 de junho, Richard Frostick fará 

dois workshops em Lisboa, no âmbito 5º Ciclo de 

conferências de Educação Estética e Artística "O 

Papel das Escolas na Fruição dos Universos 

Culturais" e que terão lugar no Salão Nobre do 

Centro Ismaili - Fundação AGAKHAN. 

Workshop
Cantar, Cantar Mais, Canções do Mundo
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Mais informações sobre as Conferências aqui:

http://www.dge.mec.pt/noticias/educacao-artistica/5o-ciclo-de-conferencias-de-educacao-estetica-e-artistica-0



ISME

Associativismo
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Termina a 30 de maio o ano estatutário da APEM 2015/2016.

Lembramos todos os sócios o pagamento das quotas e a importância da regularização das mesmas para

o desenvolvimento do trabalho da APEM.

Todas as informações podem ser dadas através dos contactos: apem.educacaomusical@gmail.com

ou do tel.: 217 780 629 

Pode ler aqui a última Newsletter da ISME com todas as novidades da próxima Conferência Mundial de 

Educação Musical em Glasgow de 24 a 29 de julho: 

https://gallery.mailchimp.com/d1abbe410830fdafc52618f35/files/ISME_Magazine_May_2016_electronic_.pdf
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Graça Boal-Palheiros, fundadora e na direção da Associação Wuytack de Pedagogia Musical 
(1992),   e presidente da APEM entre 2006 e 2012, conta-nos sobre a apresentação do seu novo 
livro com Jos Wuytack. Mais um recurso disponível para a educação e formação musical.
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No dia 21 de Abril de 2016 realizou-se uma 

sessão de apresentação do livro Audição 
Musical Activa 2, de Jos Wuytack e Graça 

Boal Palheiros, dinamizada pelos autores, 

que teve lugar no Edifício de Música da 

Escola Superior de Educação do Porto 

(ESEP). Participaram estudantes, 

professores e diplomados dos cursos de 

licenciatura e de mestrado em Educação 

Musical, Ensino da Música e Educação 

Social da ESEP, estudantes de outras 

instituições de ensino superior, professores 

de música, associados e amigos da 

Associação Wuytack de Pedagogia Musical 

(AWPM).

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
AUDIÇÃO MUSICAL ACTIVA 2
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Esta nova edição da AWPM surge na 

sequência da publicação, em 1995, de 

Audição Musical Activa, o primeiro livro em 

Portugal dedicado especificamente a apoiar 

os docentes no ensino da audição de música 

erudita a crianças e jovens. 

A obra Audição Musical Activa 2, agora 

apresentada, aborda resumidamente os 

fundamentos psicopedagógicos da audição 

musical ativa com a metodologia do 

musicograma. 

O Livro do Professor propõe estratégias de 

ensino que apelam à participação e à 

concentração dos alunos na música e oferece 

planificações de aulas sobre excertos de obras 

musicais de quinze compositores de 

diferentes estilos e épocas, alguns deles muito 

conhecidos do público e outros porventura 

menos conhecidos, mas igualmente 

interessantes. 

O Livro do Aluno inclui os temas principais de 

cada excerto e os respetivos musicogramas, 

bem como informações e ilustrações sobre os 

compositores, os excertos e as obras, situados 

no seu contexto histórico e sociocultural. A 

reprodução de pinturas e outras expressões 

artísticas alusivas às músicas abordadas 

pretende contribuir para a educação artística 

dos jovens ouvintes.
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O CD-DATA contém ficheiros de vídeo em 

alta definição (em mp4) correspondentes aos 

quinze excertos musicais, sincronizados com 

os respetivos musicogramas. Este suporte 

tecnológico de apresentação dos 

musicogramas, uma novidade relativamente à 

edição anterior, irá certamente facilitar o 

ensino da audição e a aprendizagem musical 

dos jovens.

A sessão de apresentação teve início com 

uma breve exposição do livro e dos 

fundamentos da pedagogia da Audição 

Musical Activa, seguida da parte prática, 

dinamizada por Jos Wuytack, que 

demonstrou as possibilidades de utilização da 

sua pedagogia, através de dois exemplos: a 

Dança Norueguesa nº 3, de Grieg, e o excerto 

Troika, da Suite Tenente Kijé, de Prokofiev. 

Com a sua habitual energia e alegria, aliadas 

ao seu enorme prazer de fazer e ensinar 

música, Wuytack cativou, contagiou e 

envolveu todos os presentes nas atividades 

musicais realizadas antes e durante a audição 

dos excertos. Acompanhados ao piano pelo 

professor, os participantes cantaram, 

dançaram e tocaram os temas musicais com 

grande entusiasmo e ouviram as músicas 

atentamente seguindo os musicogramas, 

celebrando o prazer de fazer, ouvir, 

compreender e apreciar música em conjunto!

Com todos os que não puderam estar 

presentes, partilhamos algumas fotografias da 

sessão, bem como os contactos onde os 

leitores da Newsletter da APEM podem seguir 

as atividades da Associação Wuytack.

Porto, a Direção da AWPM
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www.awpm.pt; awpm@awpm.pt

https://www.facebook.com/Associação-Wuytack-Pedagogia-Musical-267668966652042/



BOAS PRÁTICAS (II)
A APEM com Pedro Balse
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O professor, Pedro Balse, explica:

[...] A maior valia é a motivação [...] Os alunos 
gostam de tocar, vibram a tocar. Sentem que 
estão num projeto, numa banda! Fazem algo que 
gostam.

Quanto à organização das bandas, ela é feita 

através de um processo colaborativo e integrador, 

sendo que ao professor cabe a função de tornar 

viáveis os grupos na sua organização e atribuição 

de papéis dentro da banda, por forma a minimizar 

e ultrapassar dificuldades técnicas. 

Este mês visitámos a Escola EB2.3 D. Fernando II, 

em Sintra, onde acompanhámos o trabalho 

desenvolvido pelo professor Pedro Balse com 

estudantes do 8º ano do 3º ciclo. 

Nesta escola, a organização da Educação Musical 

consagra dois tempos de 50 minutos no 2º ciclo, 

repartidos por dois dias, e um bloco de 100 

minutos para o 8º ano, sendo que no 7º ano não 

existe qualquer tempo atribuído. O professor 

leciona ainda um PCA e um Curso Vocacional.

Esta forma de distribuição resulta, em parte, de 

uma dificuldade de organização dos espaços e 

logística, dado que, a existência de apenas uma 

sala específica para a prática musical tem 

influência na construção dos horários e no 

trabalho dos professores em concreto. Apesar 

deste fator, a dinâmica que se observa é rica em 

experiências musicais diversificadas.

No que respeita à prática que acompanhámos, o 

trabalho estrutura-se a partir do modelo de 

Bandas Pop/Rock, implementado através da 

metodologia de projeto.  Esta escolha está 

diretamente associada a factores de motivação, na 

valorização das aprendizagens informais e 

contexto sociocultural.
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O professor, Pedro Balse, explica:

No início do ano pergunto a cada aluno o 

instrumento que gostaria de tocar. Curiosamente, 

há uma distribuição natural. Há sempre um 

instrumento que alguém quer. No caso de haver 

vários candidatos ao mesmo instrumento, o que 

normalmente só acontece com a bateria, faço 

uma espécie de teste vocacional, a que toda a 

turma assiste. Para o bem da banda é o melhor 

baterista que fica na bateria. Os alunos 

compreendem sempre a escolha. São muitas 

vezes eles próprios que dizem: “é melhor ficar o 

… na bateria, eu vou para o cajon ou outro!” A 

decisão final é sempre minha. Para que eles 

percebam a adequação, e mais uma vez falando 

da bateria, se tivermos um aluno sem vocação 

para a bateria, com dificuldades de coordenação 

ou sentido de pulsação, a sua banda terá 

dificuldades em tocar o tema!

Também a seleção de repertório é feita em 

colaboração, num exercício de audição e análise 

musical por forma a perspetivar a exequibilidade 

da canção: 

Cada aluno sugere, numa aula para o efeito, duas 

músicas. Toda a turma ouve. Cada aluno vota nas 

duas que mais gostou. As três mais votadas “levo 

para casa” para analisar. Por fim, organizo a que 

dessas três for melhor para eles tocarem, de 

acordo com o grau de dificuldade, letra, etc. 



Durante todo este processo, a utilização das TIC 

está presente, seja na pesquisa e seleção de 

materiais ou como forma de comunicação e 

alargamento do espaço tradicional da sala de aula, 

dado que, através da plataforma moodle e e-mail  

é possível aos estudantes acederem aos materiais 

e revisitar os conteúdos áudio e vídeo sempre que 

necessário.

As TIC são fundamentais. Não dou uma única 

aula sem vídeos e projeções. Em quase todas as 

aulas damos um “salto” ao youtube para ver uma 

sugestão minha, ou dos alunos, e para ouvir os 

temas que vamos tocar.

As TIC estão também presentes nos processos 

criativos, com recurso a software de edição e 

sequenciação Midi e produção musical em 

plataformas digitais.

No PCA e no Vocacional trabalhámos programas 

de áudio / produção / vídeo, como Audacity, 

Soundation e Movie Maker. No curso vocacional 

cada aluno teve que fazer um anúncio no 

Audacity, um tema House no Soundation.

No moodle, existe a disciplina Ed Musical 5º e 6º e 

Música do 8º ano, onde os alunos têm vários 

recursos, nomeadamente as formas das músicas 

que vão tocar, partituras, etc. 
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No entanto, o trabalho desenvolvido não é apenas 

de caráter prático e instrumental, 

contemplando-se um tempo para a “cultura 

musical”, assim designado pelo professor.  

[...] os alunos não tocam apenas. Ao longo do 1º e 

2º período, uma parte da aula era destinada ao 

que chamo a “cultura musical”. Fizemos um 

trabalho sobre a história do rock até ao final dos 

anos 80, e outro numa sensibilização para a 

world music, conhecendo música e músicos de 

vários países, fazendo sempre a devida 

contextualização.

Nesta escola, como noutras em que encontrámos 

práticas assinaláveis, a identidade do professor 

enquanto músico e organizador das práticas 

assume um papel fundamental. 
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A minha experiência enquanto músico foi 

fundamental. Para pôr os alunos a tocar numa 

banda é preciso ter tocado numa banda! Caso 

contrário deve ser difícil pôr a banda a soar. Mais 

do que isso, para a banda tocar é preciso 

ensinar-lhes a técnica do instrumento, pelo que é 

preciso que o professor os saiba tocar! No meu 

caso, a bateria, percussões, teclados, guitarra e o 

baixo. No entanto, este ano, apareceu um aluno 

que toca trompa. Fiz com ele um arranjo simples, 

isto porque senti que o aluno tinha gosto em 

integrar a trompa na banda.

Com proveito para a toda a comunidade 

educativa, é de salientar o altruísmo e dedicação 

do professor que, como forma de ultrapassar 

constrangimentos, não hesita em ceder aos 

estudantes instrumentos do seu espólio. 

Como conclui Pedro Balse, apesar da sala estar 

suficientemente equipada no que diz respeito a 

instrumentos musicais, a grande dificuldade está 

na organização dos horários e espaços por forma 

a articular com a professora Sónia Frade, e 

permitir que esta tenha acesso à única sala 

específica e possa enriquecer o trabalho que 

desenvolve com os estudantes do 2º ciclo. 

Pelo que vimos e ouvimos, com um esforço de 

reorganização e adequação de espaços, a música, 

as artes e a comunidade, ficariam ainda mais ricas . 

Gilberto Costa
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Um artigo a ler aqui: 

http://www.apem.org.pt/page14/downloads/index.html   

As artes numa educação cidadã

O artigo que revisitámos e que propomos como leitura para este mês, 
com o título “As artes numa educação cidadã” e publicado em 2001 
na Revista de Educação Musical da APEM n.º110, é da autoria de 
Maria Alfreda Cruz e Elisabete Oliveira, ambas professoras 
universitárias e com funções relacionadas com o tema.

Partindo da ideia do cruzamento da 

educação e da cultura centrado na arte como 

o campo onde se problematiza a obra e a 

criação estética, as autoras recusam o 

“miserabilismo cultural vigente sobre a escola 

portuguesa” para referirem e defenderem 

alternativas de organização curricular no 

sentido da alfabetização cultural. 

E porque “privar o jovem do ensino das 

expressões, desde a pré-adolescência, 

significa privá-lo da aprendizagem de uma 

sistematicidade de exploração dos seus 

sentidos e sinais” essas alternativas passam 

por uma organização curricular que inclua os 

vários domínios artísticos. 

Em conclusão assumem “a educação pela 

arte aliada à cultura, como dimensão de uma 

educação cidadã (...) atenta aos valores da 

alteridade no campo da fruição da vida e da 

edificação da sua qualidade.”
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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
  

WORKSHOP 

22 de junho das 11h30 às 13h

com Richard Frostick 
Salão do Edifício da Música na Escola Superior de Educação do Porto
uma parceria com a ESEP, CIPEM e DGE

Inscreva-se, reserve já o seu lugar, aqui:

apem.educacaomusical@gmail.com 
tm: 917 592 504/ 936 7562 46

Inscrição: 10€ (desconto 50% para  alunos da ESEP – limitado a 3 lugares)
Gratuito para sócios da APEM com as quotas em dia. 

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. 

"CANTAR, CANTAR MAIS, CANÇÕES DO MUNDO"


