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Os desafios
da educação musical

Pensar os desafios que se colocam à música na educação atualmente 

foi o exercício que fizemos para uma mesa redonda da Conferência 

Internacional do CIPEM no Porto, que se realizou nos dias 19, 20 e 21 

deste  mês.

Os pontos essenciais da nossa comunicação, leia-se “preocupação”, 

enquanto instituição representativa de uma comunidade alargada de 

professores de música, partiram das interrogações “porquê, para quem 

e como?”, dirigidas à música na educação e focadas na música no 

ensino geral, na política educativa para a música na educação geral e na 

formação de professores de música.

Para sistematizar esses desafios selecionámos e colocámos, numa só 

equação, os elementos da nossa realidade educativa que, constituindo 

uma diversidade de temáticas e de campos de ação, coabitam e 

interagem uns com os outros em dependências mais ou menos 

explícitas, direta ou indiretamente. E são eles:

 • A existência do documento curricular Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória (PA), a desenvolver durante 12 anos de 

escolaridade, com a definição de áreas de competências que incluem a 

“Sensibilidade estética e artística” considerando as diversas formas 

artísticas;

 • A existência de programas da expressão musical do 1º ciclo e 

da educação musical do 2º ciclo;

 • A existência de documentos curriculares que definem as 

aprendizagens essenciais em música para o 1º e 2º ciclos;

 • Professores de música apenas no 5º e 6º ano de escolaridade 

com uma média de 90 minutos semanais para a educação musical e, 

algumas escolas, no quadro da autonomia e flexibilidade, com alguns 

projetos nas áreas artísticas (ainda não contabilizados);



Manuela Encarnação
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da educação musical

 • Professores titulares do 1º CEB a fazerem/não fazerem música;  

 • Regime de ensino articulado da música com alunos do ensino 

geral dispensados dos tempos de música e com um plano curricular da 

música como ensino especializado;

 • Professores do ensino básico com uma média etária de 49 

anos sendo que 47% têm mais de 50 anos;

 • Diminuição do número de alunos no ensino básico de acordo 

com os dados de estudos demográficos em Portugal, e cada vez maior 

diversidade de alunos (mais alunos estrangeiros, com o Brasil no topo 

da lista);

 • Alunos com cada vez mais e melhor acesso à música: ouvir, 

fazer e criar música está à distância de um clique...

 • A diversidade alargada dos próprios desenvolvimentos 

musicais em Portugal (Portugal cheio de festivais de música todos os 

géneros, tamanhos e regiões) e simultaneamente os contrastes 

culturais no país.

A história da educação musical em Portugal continua “plena de 

contradições”, como escreveu Graça Mota em 2014.

Perante este quadro, o que se espera da educação musical para todos? 

O que pode ser a música no ensino geral? Que perfil de competências 

dos professores de música do ensino geral?

A APEM, como parte da história da educação musical em Portugal e da 

contribuição para o seu desenvolvimento, apontou alguns princípios e 

caminhos que só se podem percorrer com a vontade política aos mais 

diversos níveis decisórios, sustentados pelo debate e reflexão dos 

atores envolvidos e que poderão ser os pontos de partida para esse 

debate.

A saber:

 • a diversidade cultural do país implica que não pode haver um 

único modelo de educação musical;

 • a necessidade de criar e definir perfis de professores de música 

para o ensino geral em articulação com a formação de professores, no 

momento praticamente inexistente, a par da preocupante projeção da 

falta de professores dentro de menos de uma década;

 • a urgência da aproximação das comunidades de prática e das 

comunidades de investigação para a clarificação e informação das 

decisões;

 • a criação de um plano nacional para a música na educação 

articulado com o atual plano nacional das artes;

 • uma educação musical pensada para o bem comum (Estelle 

Jorgensen).



NÓS
POR CÁ

Aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de setembro o X Congresso de Educação 

Artística da Região Autónoma da Madeira. Este ano a APEM, a convite 

da Secretaria Regional da Educação participou no painel “Projetos 

transdisciplinares na Escola” tendo sido apresentada por Manuela 

Encarnação uma comunicação intitulada “As aprendizagens essenciais 

em música e os prefixos da disciplinaridade”. Realizou-se ainda a 

oficina “Interdisciplinaridade e o Cantar Mais: práticas artísticas numa 

perspetiva holística”, dinamizada também por Manuela Encarnação. 
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X Congresso de Educação
Artística da
Região Autónoma
da Madeira



A APEM foi convidada a participar no 1º Encontro de Educação em 

Oeiras – A Escola, a Educação, o Presente e o Futuro, organizado pela 

Câmara Municipal de Oeiras, que decorreu nos dias 4 e 5 de setembro 

na Escola Secundária Sebastião da Gama, em Oeiras. O evento contou 

com a participação de várias individualidades da Educação para 

debater o presente e o futuro da escola. No dia 4, o professor António 

Sampaio da Nóvoa realizou uma conferência sob o tema “É possível 

dizer como será a escola do futuro?” e o Secretário de Estado da 

Educação, Professor João Costa falou sobre “Inclusão e flexibilidade 

curricular”. No dia 5, teve lugar, com o Professor Santana Castilho, a 

conferência “Escola Moderna? Escola antiga? Ou simplesmente Escola? 

Realidade? Romantismo?

Ou simplesmente demagogia?

Para além das conferências e debates, o evento contou ainda com a 

apresentação de projetos do Município, entre os quais o projeto 

municipal de inovação pedagógica “Mochila Leve”. Como não podia 

deixar de ser, destacamos, as apresentações dos projetos da área da 

música: a Oficina Coral da EB1 Gomes Freire de Andrade, do 

Agrupamento de Escolas de São Julião da Barra e as Bandas de 

Garagem do Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro.

Outros projetos educativos municipais foram apresentados e debatidos 

em sessões paralelas que decorreram ao longo do Encontro.
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1º Encontro de Educação
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Decorreu durante três dias (19, 20 e 21 de setembro) a Conferência Internacional do CIPEM (Centro de Investigação em Psicologia da Música e 

Educação Musical/ Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança) na Escola Superior de Educação do Porto. O programa 

incluiu 3 oradores convidados reconhecidos internacionalmente: Beatriz Llari*, Raymond MacDonald** e Estelle Jorgensen*** e 89 comunicações em 

sessões paralelas, divididas por três áreas temáticas: Educação e Música na Comunidade, Formação de Professores de Música e Criatividade Musical, 

Improvisação  e Composição, para além de 4 mesas-redondas, 7 workshops e 9 posters. 

A APEM esteve presente e fez parte de uma mesa redonda, moderada por Graça Mota onde se apresentou e discutiu a música, o ensino, a 

aprendizagem e a investigação (ver editorial). 

Uma conferência a marcar o início deste ano letivo tanto no campo da investigação como no campo das práticas. 

Parabéns ao CIPEM, à sua coordenadora Graça Boal-Palheiros, à comissão científica e à comissão organizadora desta conferência.

Realiza-se, em Paris, de 28 de setembro a 1 de outubro o 6º Fórum Mundial da Música do Conselho Internacional da Música que comemora, este ano, 

70 anos precisamente no dia Mundial da Música instituído pela UNESCO. Este Fórum é concebido como uma plataforma global influente para a 

partilha do conhecimento sobre música e sociedade no século XXI, uma plataforma que explora uma variedade de tópicos das diferentes perspetivas: 

cultural, política e económica. Os tópicos deste Fórum vão para além dos aspetos estéticos da produção musical e abordam os mecanismos que 

promovem ou inibem a participação ativa das pessoas em experiências culturais.

O Conselho Português da Música (CPM), criado em 1982 e com registo de atividade até 2006, representava o Conselho Internacional da Música em 

Portugal e era representante de Portugal naquele Conselho.

Em 2007 foi entregue à APEM - membro coletivo do CPM e da sua Direção-  o espólio do CPM pela família do Maestro Manuel Ivo Cruz (1935-2010), 

último Presidente da Mesa da Assembleia Geral do CPM. 

A APEM estará presente na 6º Fórum Mundial da Música.
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Conferência Internacional do CIPEM
“Desafios em Educação Musical”

6º Fórum Mundial da Música do Conselho
Internacional da Música”

*   https://music.usc.edu/beatriz-ilari/

**  https://www.eca.ed.ac.uk/profile/prof-raymond-macdonald

***https:// www.estellejorgensen.com/ 



Já se encontra disponível o livro com as comunicações da Conferência 

Internacional, Inovação: Na Escola e Pela escola, organizada pela 

Fundação Calouste Gulbenkian e que se realizou no dia 23 de outubro 

de 2017. A obra reproduz as comunicações dos diversos participantes, 

estando, tal como a conferência, organizada em duas partes: As Artes 

na Educação e Ciências e Tecnologia na Educação e inclui o artigo da 

Presidente da APEM, Manuela Encarnação, no capítulo “As artes na 

educação”, intitulado “Ambientes de aprendizagem criativos: a música 

como princípio, meio e fim”. O livro está disponível na loja da Fundação 

Calouste Gulbenkian.

A APEM está a organizar 2º LTT (Learning|Teaching|Training Activities) 

do projeto Erasmus + ALLready a success to school life, no qual é 

parceiro. O 1º LTT deste projeto decorreu em julho em Graz, na Áustria. 

Desta vez, o evento terá lugar em Lisboa, entre os dias 4 e 8 de 

novembro. As atividades de formação vão decorrer na Escola Básica 

Vasco da Gama, no Parque das Nações, em resultado da parceria que a 

APEM estabeleceu com o Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, ao 

qual pertence. 

Vão participar no LTT os representantes dos países envolvidos no 

projeto ALLready: Turquia, Áustria, Polónia e Letónia. 

Está prevista a realização de vários workshops na área das artes e 

desporto. A APEM é responsável pela organização das atividades de 

dança e música. Para além dos momentos de intercâmbio e formação, 

a APEM está a organizar visitas a duas escolas, um walking tour na 

baixa lisboeta e, porque somos um país gastronómico, um jantar 

convívio.
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Inovação:
na escola
e pela escola

Erasmus +
Formação Lisboa



Iniciou-se, no dia 6 de setembro, a oficina de formação “Projeto artístico: o bombo - desenvolvimento 

de projetos artísticos de percussão tradicional nas escolas”. Esta oficina resulta da parceria entre a 

APEM e a Associação Tocá Rufar, no seguimento da ação de formação com o mesmo título que 

decorreu em julho passado no Clube Desportivo de Moscavide e Olivais. Com a duração de 50 horas 

e sob a orientação de Rui Júnior e dos elementos dos Tocá Rufar, os formandos são desafiados a 

implementar um projeto de percussão nas suas escolas. As ações presenciais têm lugar na Black Box 

do Centro de Experimentação Artística do Vale da Amoreira, um espaço de excelência cedido 

gentilmente pela Câmara Municipal do Seixal.
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Oficina de Formação
“Projeto artístico: o Bombo
– desenvolvimento de projetos artísticos
de percussão tradicional nas escolas”CF
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Estratégias
de sucesso
na didática 
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Dançar CançõesEm resultado da parceria com o Conservatório de Sintra, a APEM teve 

a oportunidade de realizar o nível I da formação “Estratégias de 

sucesso na didática instrumental” com a professora Helena Vasques de 

Carvalho. Esta formação, com a duração de 12,5 horas, teve como 

destinatários os professores de instrumento do ensino especializado 

da música. A ação decorreu nos dias 5 e 6 de setembro nas excelentes 

instalações do Conservatório.

Está agendada a realização de uma segunda edição da formação 

“Dançar canções: a voz e o corpo como instrumentos artísticos” com os 

formadores Bruno Cochat, Carla Albuquerque e Mirjam Dekker. Desta 

vez, a ação terá lugar em Chaves com sessões previstas para os dias 12 

e 26 de outubro e 16 de novembro. A formação tem a duração de 18 

horas e está creditada para os grupos 110 e 250. Ainda decorrem as 

inscrições no site da APEM, em:

https://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=298
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CANTAR
MAIS

Cantar Mais: início do ano letivo 
Na escola

Para começar o ano, a energia da canção de Margarida Fonseca Santos 'Na 

escola'. Uma escola com histórias dentro.

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

Canção da Mentira

Uma canção nova, uma canção de verdade, mas com tanta imaginação que 

até parece mentira!

A música que Ana Ataíde Magalhães generosamente compôs para o Cantar 

Mais, inspirada pelo poema de Luísa Ducla Soares, Canção da Mentira, está 

pronta para ser recriada por todos.

Muito obrigado aos generosos e talentosos intérpretes, tão bem preparados 

e dirigidos por Fernando Marinho e Margarida Reis. Veja-os aqui: 

https://youtu.be/W976nZfFyIg

Mais uma canção em parceria com o Conservatório de Música do Porto. Para 

Cantar Mais, aqui:

https://www.cantarmais.pt/…/…/autor/cancao/cancao-da-mentira

Mais gravações, mais canções
Este mês o Cantar Mais foi até à Metropolitana. Gravámos com os jovens 

músicos os instrumentais das novas canções que estamos a preparar para o 

Cantar Mais, criações premiadas nos concursos de Composição de Canções 

para Crianças promovidos pela APEM.

Muito obrigado pela generosidade e disponibilidade da Direção, e 

especialmente ao Diretor Pedagógico e Presidente do Conselho de Direção 

da Academia Nacional Superior de Orquestra, Nuno Bettencourt Mendes, e 

aos talentosos alunos da ANSE: Ivan Doujak e Ana Ferreirinho (pianos); 

Carminho Azeredo, Carolina Ceia, Martim Anastácio e Rita Valente (sopros) 

e Eduardo Machado e Marcelo Faria (percussões).

Cantar Mais - Setembro 2019
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Diplomada em Canto pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. 

Dedica-se à  prática coral infantil,  com particular  interesse na abordagem à 

composição contemporânea para coros infantis e na introdução do 

movimento  e das metáforas como estratégia globalizante do trabalho coral 

e veículo de desenvolvimento artístico e expansão de horizontes musicais.  

Frequentou formação com Basilio Astulez  e Elisenda Carrasco e no âmbito 

da Europa Cantat (Voz e movimento- Bergen, 2014; improvisação e 

composição coral; corpo, movimento e voz- Tallin, 2018), e da International 

Federation for Choral Music (Barcelona, 2017).

 É fundadora e diretora artística dos Jovens Cantores de Guimarães desde 

2011, com os quais tem desenvolvido um intenso programa coral a nível 

nacional e internacional.  

Janete Costa Ruiz desenvolve paralelamente uma  carreira solista com 

particular incidência no repertório camerístico e em diversos ensembles  

vocais e coros  (Ensemble Clepsydra, Grupo de Câmara do Porto, Coral de 

Letras, Coro Casa da Música), com os quais se apresentou em concertos em 

Portugal (Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim), Espanha 

(Festival de Música de Ubeda e Baeza), Inglaterra (Haendel Festival) e 

Holanda (Fringe- Oude Musik)

Licenciada em História da Arte pela Universidade do Porto, é também 

mestre em Ciências Musicais pela Universidade de Coimbra e doutorada em 

Estudos da Criança (variante Educação Musical) pela Universidade do Minho 

(2019).  Tem publicados diversos artigos sobre pedagogia coral e sobre o 

coro como entidade performativa.

É  Professora  Convidada na Universidade do Minho.  Leciona no 

Conservatório de Guimarães. 

... para Música na Educação
por... JANETE COSTA RUIZ 

De

AZ
a

janeteruiz@gmail.com

https://www.apem.org.pt/publicacoes/opiniao/a-z/janete-ruiz/

LEIA AQUI o A a Z de Janete Costa Ruiz:



XIII Encontro  Nacional  da  APEM 2019

APRENDER
MUSICA HOJE

REPENSAR
E FAZER DE NOVO

´

9 de novembro,
Fundação Calouste Gulbenkian

entre as 09.00h e as 18.00 h

Ação de Formação de Curta Duração (6h)

certificada pelo CFAPEM de acordo com os artigos 6ºd),

7º n.2 e 8ºb) do RJFC

Dec.- Lei n.º22/2014 de 11 de fevereiro.

Ficha Técnica
Conceção e edição: Direção da APEM 
Colaboram neste número: Manuela Encarnação, Carlos Batalha, 
Carlos Gomes, Lina Trindade Santos, Henrique Nande, 
Janete Ruiz.

Associação Portuguesa de Educação Musical
Praça António Baião n.º5 B – Loja  1500-712 LISBOA

Tel.: 217 780 629 

Tm.: 917 592 504 • 969 537 799

info@apem.org.pt

https://www.facebook.com/apem.edmusical?fref=ts info@cantarmais.pt

https://www.facebook.com/CantarMais/?fref=ts

https://www.apem.org.pt/associacao/sobre-a-apem/xiii-encontro-nacional/


