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O currículo da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais tiveram este mês um grande 

destaque nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais no âmbito do debate público do 

documento “Perfil do aluno à saída da Escolaridade Obrigatória”.

As associações profissionais, convidadas a definirem as aprendizagens essenciais pelo Secretário de 

Estado da Educação, juntaram-se pela primeira vez para refletir sobre o currículo e sobre o que é essencial 

aprender em cada disciplina e pensar de que forma cada área disciplinar contribui para o perfil do aluno 

que se pretende. Um debate rico, muito participado e onde se colocaram muitas questões ainda longe de 

terem respostas. As realidades são muito complexas e as respostas não podem ser simples.

Parte do nosso trabalho como professores inclui a necessidade de nos assegurarmos que a aprendizagem 

musical é relevante para os alunos, alicerçada a partir do que os alunos fazem e perspetivada para o que 

irão fazer a seguir, ou seja, pensada globalmente e de forma articulada. 

A educação musical das crianças na educação pré escolar e na educação básica deve incluir o cantar, tocar 

instrumentos e usar tecnologia musical  adequada. A audição musical deve incluir a música que as próprias 

crianças tenham produzido e apresentações musicais dos professores ou outros convidados/artistas, assim 

como deve também incluir um repertório selecionado pela sua adequação em termos da variedade de 

culturas, tempos e lugares, incluindo a música existente na vida das crianças fora da escola. Essa escuta 

deve informar a composição e a execução musical das crianças, tendo sempre presente que isto é um 

trabalho prático, como improvisar, compor, tocar e cantar em que num espaço e tempo próprio as crianças 

pensem e atuem como músicos.

A APEM convidou o Professor e investigador Martin Fautley da Universidade de  Birmingham para nos vir 

falar precisamente sobre o currículo, a pedagogia e a avaliação em educação musical e que desafios e 

possibilidades é que se colocam em todas estas questões do ensino e da aprendizagem musical. O 

Professor Martin Fautley é coautor de um recente documento de apoio ao trabalho dos professores sobre 

a estrutura do currículo da música em Inglaterra no ensino básico e secundário, incidindo sobre o processo 

de planificação para a aprendizagem musical, avaliação e progressão. Estão todos convidados a ir à 

Metropolitana em Lisboa, nossa parceira na organização deste Seminário no dia 27 de maio. 

Manuela Encarnação
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CARTA ABERTA DAS ASSOCIAÇÕES

A APEM foi uma das subscritoras da CARTA ABERTA 
DAS ASSOCIAÇÕES DE PROFESSORES SOBRE O 
PROJETO CURRÍCULO PARA O SÉCULO XXI.
A APEM defende que o processo de diálogo, reflexão e 
partilha entre os professores das várias associações é um 
passo importante para a construção e desenvolvimento 
do conhecimento profissional que deve estar no centro 
da atividade associativa. 
Pode consultar aqui e ficar a saber sobre as 
preocupações comuns das associações de professores. 
http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=105

CFAPEM
NOVAS AÇÕES DE FORMAÇÃO:

GAIA na EB Manuel António Pina 

18 de abril e 6 de maio
"Cantar da infância à adolescência - atualidades 
científicas e desafios didáticos I" 
12 h - 0,5 u.c.
Formadora: Ana Leonor Pereira

13 e 20 de maio 
“Cantar Mais: práticas musicais e atividades artísticas”
12 h - 0,5 u.c.
Formador: Carlos Batalha

Toda a informação aqui: 
http://www.apem.org.pt/formacao/agenda/
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LISBOA na Metropolitana

Seminário 
“Currículo, Pedagogia e Avaliação em Educação Musical: desafios e possibilidades” 

por Martin Fautley 

sábado, 27 de maio de 2017 

Duração: 6h 

Horário: 10h – 13h/ 14h30 - 17h30

Local: Orquestra Metropolitana de Lisboa

Destinatários: Professores de Educação Musical/de Música/ Formação Musical/e outros 

interessados na temática.

Esta ação de formação de curta duração é creditada pelo CFAPEM, nos termos da alínea d) do n.º1 

do artigo 6º do Decreto- Lei 22/2014, de 11 de fevereiro e do Despacho n.º 5741/2015 de 29 de maio.

Será emitido um certificado de participação a todos os formandos presentes durante toda a 

formação.

Martin Fautley, é professor e investigador na Universidade de Birmingham em Inglaterra.
https://www.bcu.ac.uk/education-and-social-work/about-us/our-staff/martin-fautley

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=hb87wnkJz5I 

Valor da inscrição: 15€  /  sócios da APEM - 10€
Procedimentos de inscrição: através do preenchimento da Ficha de Inscrição e do envio do 

comprovativo de pagamento devidamente identificado para o email 

apem.educacaomusical@gmail.com

Toda a informação aqui:
http://www.apem.org.pt/formacao/agenda/



Feito e dito

Câmara Municipal da Maia — “Dez movimentos para um corpo em descoberta”

Terminou na Câmara Municipal da Maia, no passado dia 11 março, a formação “Dez movimentos para um 

corpo em descoberta” orientada pelas formadoras Andreia Dias e Joana Andrade. 

O que foi dito de mais positivo:

“Os momentos de criação”;

“a diversidade de atividades”;

“a dinâmica da formação”;

“inovação das abordagens”;

“tudo é dançável”;

“vertente prática da ação”;

“alargamento de competências”.
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4ª edição do Concurso de Composição de Canções para Crianças

A APEM lança a 4ª edição do Concurso de Composição de Canções
para Crianças

Consulte  aqui o Regulamento:
http://www.apem.org.pt/docs/REGULAMENTO_concurso_2017.pdf

Entrega de obras até 15 de setembro de 2017. 
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4º concurso
de composição
de canções para crianças

2017



APEM e o Prémio Nacional de Composição Coral Manuel Emídio Porto

A APEM parceira da 1ª edição do Prémio Nacional de Composição Coral Manuel Emídio Porto 

promovido pelo Município das Lages do Pico e pelo Grupo Coral das Lages do Pico. 
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Regulamento disponível em:
www.cm-lajesdopico.pt

Informações através do email:
secretariado.cncc.mep@gmail.com
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Este mês realizámos seis workshops Cantar 

Mais em vários locais do país. Estreámo-nos 

no Algarve nos dias 8 e 15, em duas escolas 

de Faro; fomos à Lousã, no dia 14; 

estivemos em Caxias, no dia 22; em Vila 

Nova de Gaia, no dia 23 e em Vila Nova de 

Famalicão, no dia 25.

O entusiasmo foi grande em todo o lado e 

pela primeira vez realizámos um workshop 

em inglês, na Escola Básica Manuel António 

Pina, dado estar integrado na programação 

do 2º encontro transnacional do projeto 

Erasmus +: Mind the Sport.  Professores 

Polacos e Turcos ficaram a conhecer o 

Cantar Mais a dançar e a cantar em 

português!

Uma experiência que valeu a pena e que 

leva o Cantar Mais ainda mais longe.
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Cantar Mais 
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Workshops
Cantar Mais 

EBI de S. Bruno, Caxias
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Workshops
Cantar Mais 

EB Manuel António Pina



março’17 - pag11

Workshops
Cantar Mais 
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Rádio Miúdos

O Cantar Mais na Rádio Miúdos. 

Estreou este mês no dia 13!

Um programa onde mais crianças 

poderão ouvir canções do Cantar Mais.

Segundas, Quartas e Sábados - 12h00 

e 22h00

Uma parceria entre a Rádio Miúdos e a 

APEM - Associação Portuguesa de 

Educação Musical.

http://www.radiomiudos.pt/index.php?cont=3&page=1

Gravações

No passado dia 23 do mês fevereiro, esteve na sede da APEM a cantora e autora Marta Dias a gravar a sua canção “Os bichos”. Brevemente 
disponível no Cantar Mais.
No dia 5 de março estivemos em gravações com alunos da EB 2,3 Costa da Caparica e da EB Elias Garcia com a professoras Georgea Silva 
e Isabel Neves numa parceria do Cantar Mais com o Projeto CantAr-te, coordenado por Victor Gaspar. 
O entusiasmo de professores e alunos é inspirador! Veja aqui o vídeo.
https://www.facebook.com/CantarMais/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
O Cantar Mais continua a ir à EB Fernando José dos Santos em Alcabideche! Em breve vamos ter mais novidades.
Reveja aqui o vídeo Pra começar!
https://www.youtube.com/watch?v=Zutf_ayCTKs&feature=youtu.be 
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De A a Z para a Música na 
Educação por... Kiko Pereira

Francisco “Kiko” Pereira é um dos mais 

reputados cantores de Jazz portugueses 

com uma carreira de mais de 20 anos tendo 

lançado e participado em vários álbuns e 

atuado ao lado dos mais importantes 

músicos e projetos de Jazz portugueses e 

estrangeiros nos mais relevantes festivais.

Tem o Mestrado em Interpretação Artística 

em Jazz e o Mestrado em Ensino da Música 

pela Escola Superior de Música e Artes do 

Espetáculo do Porto (ESMAE).  É docente 

de Canto Jazz na Escola Superior de Música 

e Artes do Espetáculo do Porto e no 

Conservatório de Música do Porto.

Atualmente está a ultimar o seu mais 

recente trabalho discográfico com o projeto 

“Kite” com o pianista Telmo Marques, o 

contrabaixista José Carlos Barbosa e o 

baterista João Cunha.

D
E
 A

 A
 Z

http://www.apem.org.pt/publicacoes/opiniao/index.php?post_id=106&title=de-a-a-z-para-a-musica-na-educacao-por-kiko-pereira

Clique no link para ler “De A a Z”:



Ficha Técnica

Conceção e edição: Direção da APEM 

Coordenação gráfica: Henrique Nande 

Colaboram neste número: Ana Luísa Veloso, Ana Venade, 

Carlos Batalha, Carlos Gomes, Gilberto Costa, 

Manuela Encarnação, Nuno Bettencourt Mendes, 

Kiko Pereira

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
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INSCRIÇÕES A DECORRER

GAIA 
18 de abril e 6 de maio "Cantar da infância à adolescência - atualidades científicas e desafios didáticos I" – 12 h, 0,5 u.c.

Formadora: Ana Leonor Pereira

EB Manuel António Pina 

13 e 20 de maio  “Cantar Mais: práticas musicais e atividades artísticas” - 12 h, 0,5 u.c. 

Formador: Carlos Batalha

EB Manuel António Pina 

LISBOA 
sábado, 27 de maio de 2017 

Seminário - “Currículo, Pedagogia e Avaliação em Educação Musical: desafios e possibilidades” 

por Martin Fautley 

Metropolitana

Duração: 6h Horário: 10h – 13h/ 14h30 - 17h30

Esta ação de formação de curta duração é creditada pelo CFAPEM, nos termos da alínea d) do n.º1 do artigo 6º do Decreto- Lei 22/2014, de 11 de fevereiro e do Despacho n.º 

5741/2015 de 29 de maio.

http://www.apem.org.pt/formacao/agenda/ 


