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Aferições, música e cidadania artística

No início do mês de outubro, foram tornados públicos os resultados das provas de aferição, 

nomeadamente, os resultados das provas de aferição de Expressões Artísticas do 2º ano de escolaridade.

A APEM já se debruçou várias vezes sobre o tema e agora elaborou um parecer final sobre os resultados 

das provas de aferição na área da Expressão Musical que pode ser lido aqui*.

Os poderes políticos de uma maneira geral gostam e até investem em exames e provas de aferição. Não 

resistem...

Mas o que seria bom mesmo era o investimento na qualidade da educação através da disponibilização de 

condições, meios humanos e materiais. 

A música precisa de tempo, precisa de apoio, precisa de flexibilidade, precisa de dinheiro. Precisa de ser 

valorizada e precisa de ser protegida e defendida.
Nas palavras do compositor húngaro e filósofo educacional Zoltan Kodály: "A música é para todos". É parte da vida 
das pessoas seja por meio da rádio, de anúncios, de filmes, de programas de televisão, de aplicações, não se 

pode ignorar.

As nossas memórias mais antigas geralmente incluem música. Lembramo-nos, se não logo das canções da 

nossa infância, dos temas da nossa adolescência e juventude, e essas memórias transportam-nos para 

outros sítios. A música tem o poder de evocar tempo, lugares e pessoas. A música pode transportar-nos 

instantaneamente para uma hora e um lugar. E a música tem o poder de transformar vidas individuais e 

coletivas. 
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Continuamos a defender a urgência da existência de atividades artísticas e musicais nos primeiros anos de 

vida e de escolaridade. 

No 1º Ciclo de Educação Básica do ensino geral público, apesar de fazer parte do currículo, a música não 

faz parte das rotinas diárias nem semanais das crianças. E isto acontece por tudo o que já dissemos em 

muitos lugares, mas essencialmente, porque os professores não se sentem seguros, têm receio de 

organizar atividades musicais porque “não sei cantar”, “sou desafinada/o”, “nunca aprendi música”, “não 

percebo nada”, “às vezes ponho uma música de fundo para acalmar as crianças, mas mais nada”... é o que 

tantas vezes ouvimos. 

Temos que começar por algum lado, e seria bom pelo princípio. A música é para todos e todas as crianças 

têm o direito a uma educação artística global, completa. 

Enquanto todas as crianças não tiverem acesso à música na sua educação e escolaridade inicial, os futuros 

professores não terão essa vivência nem memória consigo. A formação musical no ensino superior 

politécnico nos cursos de formação de educação básica não é suficiente. Seria como se exigisse ao futuro 

professor do 1º ciclo que ensinasse inglês aos seus alunos, sem nunca ter tido inglês durante toda a sua 

escolaridade. 

Por isso propusemos ao Senhor Secretário de Estado da Educação um conjunto de medidas que 

contribuiriam para quebrar este ciclo e que damos notícia nesta Newsletter. 

As artes em geral e a música em particular têm que fazer parte do quotidiano escolar das crianças porque 

é essencial para o seu desenvolvimento holístico. 

A educação artística deverá constituir-se como um conjunto de aprendizagens através das quais os alunos 

aprendem a abordar a arte de forma socialmente responsável, adequada e construtiva para o 

desenvolvimento de uma cidadania artística, conceito apresentado por David Elliot, Marissa Silverman e 

Wayne Bowman no livro Artistic Citizenship (2016, Oxford University Press) que editaram conjuntamente e 

que recomendamos vivamente. A cidadania constrói-se com e em todas as dimensões do conhecimento 

humano. É preciso abrir portas! 
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Manuela Encarnação

* http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=158 
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Centro Kodály de Portugal
No passado dia 13 de outubro, realizou-se na Embaixada da Hungria em Lisboa, o evento comemorativo da 

criação do Centro Kodály de Portugal (CKP) da APEM. Neste evento foi assinado um protocolo de 

colaboração entre APEM, Embaixada da Hungria, Instituto Kodály da Universidade de Budapeste, a 

Diretora do Centro Kodály de Portugal e a Associação Portugal-Hungria para a Cooperação e o Ministério 

do Comércio Externo e dos Negócios Estrangeiros da Hungria onde ficaram expressos os objetivos desta 

cooperação.

http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=162
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Feito e dito
Nos dias 30 de setembro, 1, 14 e 15 de outubro, realizou-se no Museu de Etnologia, em Lisboa, a ação de 

formação “Educação Kodály: música no ensino geral e especializado” com a duração de 25h, orientada 

pelos formadores Cristina Brito da Cruz e László Nemes. 

Esta formação creditada do Centro de Formação da APEM foi a primeira organizada pelo Centro Kodály 

de Portugal, sediado na APEM, numa parceria entre a embaixada da Hungria e APEM.

O que os participantes disseram de mais positivo: 

“Qualidade e musicalidade dos formadores”; 

“Aplicação direta na prática pedagógica”; “Inovação metodológica versus “descomplicação” da prática 

letiva”; “Pertinência para a minha ação como professora”; 

“Formação muito prática”; “Muito prática com estratégias diversificadas para abordar os conteúdos”; “Ver 

e fazer”; “Demonstração e operacionalização em atividades concretas da teoria”; “Conhecimento de mais 

atividades (de diferentes abordagens) pedagógicas”; “Diversidade dos conteúdos e estratégias”; 

“Dinamismo”; “Todas as atividades práticas”.

“Jogos e danças”; “Qualidade e adequação de estratégias do formador”; “Variedade do material musical 

utilizado”; “Promover o método para que mais professores se sintam inspirados e motivados a utilizá-lo”; 

“Utilização de repertório diversificado”; 

 “Atividades práticas de movimento e audições musicais expressivas (com movimento)”. 
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Reunião da APEM
na Secretaria de Estado da Educação
No passado dia 10 de outubro, a APEM esteve reunida com o Secretário de Estado da Educação, Doutor 

João Costa. Nesta reunião a APEM expressou a sua preocupação relativamente ao Despacho n.º 

5908/2017, de 5 de julho que impossibilita a existência de música no 3º ciclo do currículo da escolaridade 

obrigatória, como já referimos aqui*.

Quanto às outras propostas, tomou as devidas notas e considerou a sua ponderação, colocando sempre o 

problema financeiro como principal entrave.

Leia aqui: * http://www.apem.org.pt/publicacoes/newsletter-da-apem.php?post_id=148

http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=161

Provas de Aferição - Educação Musical - 5º ano - “A sua opinião”
Vão realizar-se este ano letivo, pela primeira vez, provas de aferição em Educação Musical no 5º ano de 

escolaridade. A APEM pretende conhecer a opinião dos professores de música e outros interessados sobre 

este tema. Para isso, pedimos que responda a este breve questionário e nos faça chegar a sua valiosa 

participação. 

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

Muito obrigado!

Isme
Mudanças nos Estatutos e Constituição da ISME
As alterações à constituição e estatutos da ISME estão agora sob consulta, sendo que todos os membros 

se poderão manifestar e sugerir alterações. Para o fazer, basta aceder à página que a ISME criou para esse 

efeito, onde se poderá também descarregar o documento que contém todas as alterações previstas.  

https://www.isme.org/news/constitution-and-bylaws-change-member-consultation

A ISME não considera de forma alguma que o documento esteja fechado, e apela à participação dos seus 

membros individuais, espalhados por todo o mundo. 

Leia aqui:

http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=159
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Conferência Internacional Educação
Inovação na Escola e pela Escola – 23 de outubro
A presidente da APEM, Manuela Encarnação, foi convidada para o painel da manhã desta conferência que 

contou também com as comunicações das professoras Helena Rodrigues e Ana Pereira Caldas.*

A publicação destas intervenções ficará a cargo da Fundação Calouste Gulbenkian que sairá no primeiro 

trimestre de 2018.

Deixamos aqui o título e resumo da intervenção da presidente da APEM:

“ “Ambientes de aprendizagem criativos: a música como princípio, meio e fim”

A criação de ambientes de aprendizagem criativos depende de uma multiplicidade de fatores, mas implica, 

essencialmente, ensinar criativamente num ambiente inclusivo, seguro e flexível. 

A música entendida como linguagem, atividade social e tecnologia assume um valor educativo e artístico 

ímpar tanto pela sua própria natureza criativa como pelo contributo no desenvolvimento e bem-estar 

pessoal, psicológico, social e emocional, pelo que a sua existência no currículo de uma escolaridade para 

todos, nunca deveria estar em causa.” 

http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=151

CFAPEM
Plano de formação para o 1º trimestre de 2017/2018

FORMAÇÃO DESTINATÁRIOS LOCAL DATA/HORAS FORMADOR 

18 de novembro
 10h00 – 17h30 

Francesco Luciani

A Guitarra na Sala
de Aula – Técnicas

e Métodos Didáticos*

*Ação de Formação de Curta 
Duração (6h)

Professores dos grupos 
250 e 610 e outros 

interessados.

Braga
Escola Secundária

de Alberto Sampaio
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4º concurso
de composição
de canções para crianças

2017
Divulgação dos Resultados e Entrega dos Prémios
No cumprimento do disposto no Regulamento do 4º Concurso de 
Composição de Canções para Crianças, divulgam-se as canções e 
compositores premiados.

Canção “Velha fábula em bossa nova”
de José Tiago Oliveira Baptista

Canção “Cantiga de embalar”
de António Laertes Bela Leal Pereira Amorim Lopes

Canção “O relógio de sala”
de Eduarda Alice Castro Ferreira

1º Prémio -

3º Prémio -

Menção honrosa -

MUITOS PARABÉNS!
Os diplomas serão entregues no dia 4 de novembro de 2017 no XI Encontro Nacional da APEM 
na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.



X
I

E
N

C
O

N
T
R

O
N

A
C

IO
N

A
L

D
A

 A
P

E
M

 2
0

17

4
 d

e
 n

o
v
e
m

b
ro

F
u

n
d

a
ç
ã
o

 C
a
lo

u
st

e
 G

u
lb

e
n

k
ia

n

http://www.apem.org.pt/associados/encontro-nacional-da-apem/index.php 
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De A a Z para a Música na Educação por...
Cristina Brito Da Cruz

Completou o Curso Superior de Piano (EMCN), a Licenciatura em Engenharia Civil (IST), uma Pós-graduação em 

Pedagogia Musical (Kodály Institute - Hungria) e o Mestrado em Ciências Musicais, no ramo de Etnomusicologia 

(UNL).

Começou nos anos 70 a lecionar formação musical (FM), piano, harmonia e acústica na Academia Luísa Todi, e 

nos anos 80 lecionou na Academia de Amadores de Música e no Conservatório Nacional. É docente na Escola 

Superior de Música de Lisboa desde 1991, coordenando actualmente a Variante de Composição, Direção e 

Formação Musical da Licenciatura em Música e presidindo ao Conselho de Representantes. Foi Presidente do 

Conselho Pedagógico e do Conselho Técnico Científico da ESML (2001 a 2015).

Tem colaborado nas áreas de formação de professores e de investigação com a ESMAE, Universidade Nova de 

Lisboa, ESELx, Universidade de Aveiro, Universidade Católica do Porto, Instituto Piaget de Almada, 

conservatórios, escolas de música e outras instituições, como a APEM, a DRC Açores, o Centro Nacional de 

Cultura, o Museu da Música Portuguesa, a Fundação Calouste Gulbenkian, vários centros de formação e outras 

instituições. Tem orientado workshops em Portugal, Espanha, Bélgica, Hungria e Cabo-Verde, e participado em 

projetos da Yehudi Menuhin Foundation (Bruxelas) e da Association Europeénne des Conservatoires (Utrecht) 

desenvolvidos em vários países europeus (Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, 

Alemanha, Suíça, Áustria, Hungria, Itália, Malta, Grécia e Turquia). Os artigos que publicou no âmbito da 

Educação Musical e da Etnomusicologia estão disponíveis no Repositório do Instituto Politécnico de Lisboa.

Com Helena Vaz da Silva fundou a Associação Yehudi Menuhin Portugal (27/01/2000), sendo actualmente 

membro da Direção presidida por Guilherme de Oliveira Martins. Propôs, com Manuela Encarnação, a criação do 

Centro Kodály de Portugal (CKP), integrado na APEM. Após aprovação da Assembleia Geral (7/7/2017), foi 

nomeada Directora do CKP. O governo húngaro agraciou-a com uma Cruz de Mérito em Outubro de 2017.

Leia aqui:

http://www.apem.org.pt/publicacoes/opiniao/index.php?post_id=157D
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De Olhos Postos na Associação
de Guitarra do Algarve (AGA)
e na Orquestra Juvenil  de Guitarras do Algarve
Eudoro Grade, presidente da Associação de Guitarra do Algarve (AGA) apresenta-nos o seu trabalho na 

AGA e a Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve que já tem quase 18 anos! 

Este ano vão estar representados no XI Encontro Nacional da APEM no workshop “Construindo uma 

orquestra de guitarras” com Renata Santos.

Saiba mais em
http://www.ogalgarve.com/quem-somos/
http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=163
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Ciclo de canções de Natal para o Cantar Mais
Para ajudar a preparar o sabor da festa publicámos este mês no Cantar Mais todas as 

cinco canções deste Ciclo com poesia portuguesa a que o compositor Carlos Garcia deu 

vida e sons.

Um ciclo de cinco canções com poemas de António Gedeão, Fernando Pessoa, Luísa 

Ducla Soares e Adolfo Simões Müller. 

Para quem ousar, este Natal vai ficar mais mágico, colorido e musical! 
http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/teatromusical 

O Cantar Mais não para! 
Este mês mais gravações para novas publicações!

Desta vez, cinco raparigas e um rapaz, nas novas instalações da 

Academia de Música de Lisboa*, sob a orientação da professora Ana 

Leonor Pereira, cantaram e gravaram mais 3 novas canções, uma de 

António Pinho Vargas com um arranjo para coro e piano de Henrique 

J. S. Piloto e as outras duas dos Madredeus, uma tocada por Carlos 

Maria Trindade e outra por José Peixoto com letras de Pedro Ayres de 

Magalhães. 

https://www.academiamusicalisboa.com  
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O Cantar Mais na EB1 Fernando José dos Santos*,
em Alcabideche.
Ao longo deste ano letivo, os professores Ana Venade e Carlos Gomes irão coadjuvar na área da música, os 

professores titulares das cinco turmas da EB1 Fernando José dos Santos, em Alcabideche! Uma aposta nas 

artes e um desafio possível graças ao Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Cascais a que a 

coordenadora desta escola, a professora Sandra Santos, concorreu e ganhou!

O Cantar Mais é o recurso através do qual se está “a fazer do cantar uma experiência central  da 

aprendizagem e da vida musical das crianças”.

Esta intervenção está integrada no projeto Guiar-Te da escola. Este projeto engloba para além da música, 

outras áreas das expressões como a dança, a expressão dramática e plástica e a educação física e a esgrima.

* https://www.facebook.com/EBFJS/ 

outubro’17 - pag13



C
A

N
TA

R
 M

A
IS

Cantar Mais: um recurso para 
novas práticas pedagógicas
O Cantar Mais abriu o Ciclo de Seminários de 2017/2018 Música e 

Comunidade da Escola Superior de Educação de Lisboa. Aconteceu 

no dia 27 de outubro.

Cantar Mais: Práticas Musicais e Atividades Artísticas I, 
em Aveiro
Numa parceria com o projeto MúsicAmiga* realizou-se, no dia 28 de outubro em Aveiro, mais uma ação de 

formação de curta duração (6h) do Cantar Mais. Mais 15 professores de várias zonas do país conheceram o 

que de melhor o Cantar Mais tem para dar.
*http://www.musicamiga.net/
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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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Oferta da inscrição de sócio para novos sócios
que se inscrevam no XI ENCONTRO NACIONAL

INSCRIÇÕES ABERTAS
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CFAPEM
Plano de formação para o 1º trimestre de 2017/2018

FORMAÇÃO DESTINATÁRIOS LOCAL DATA/HORAS FORMADOR 

18 de novembro
 10h00 – 17h30 

Francesco Luciani

A Guitarra na Sala
de Aula – Técnicas

e Métodos Didáticos*

*Ação de Formação de Curta 
Duração (6h)

Professores dos grupos 
250 e 610 e outros 

interessados.

Braga
Escola Secundária

de Alberto Sampaio

http://www.apem.org.pt/associacao/noticias/index.php?post_id=153


