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 No entanto,  toda a informação recolhida com esta mostra constitui um 

capítulo que deve ser lido com muita atenção. 

Mas o que verdadeiramente nos entusiasmou neste documento foi a 

apresentação do projeto educativo da Escola Secundária de Camões 

pelas palavras do seu diretor, João Jaime Pires e de mais quatro docentes 

desta escola. 

Inspirados pelo documento Road Map for Arts Education: Building 

Creative Capacities for the 21st Century*** que apresenta as deliberações 

da Conferência Mundial de Educação Artística realizada em 2006, pela 

UNESCO, em Lisboa, assim como nas novas orientações de 2009 do Ano 

Europeu da Criatividade e da Inovação, cujo lema era: “Imagine.Crie.Inove”, 

a Escola Secundária de Camões assumiu nestes últimos 10 anos o 

investimento no “desenvolvimento global, crítico e criativo da educação 

dos alunos”. Grande parte da atividade educativa desta escola 

desenvolve-se dentro e fora da sala de aula, no Auditório que possui, 

abrindo-se também  a projetos culturais de qualidade, internos e externos, 

de música, teatro, dança e cinema, A comunidade vai à escola e a escola à 

comunidade. A escola procura estabelecer parcerias com diversas 

entidades para a materialização e concretização de múltiplos projetos 

culturais nas diversas áreas artísticas. 

Gostávamos de poder escrever mais sobre escolas que, tal como esta, 

valorizam o papel da educação artística e que mesmo com os 

constrangimentos imensos a tantos níveis (docente, não docente, 

administrativo, económico, social), conseguem transformar-se e tornar-se 

assumidamente laboratórios de experiências artísticas.

Este último mês do ano trouxe para a discussão pública o Estado da 

Educação 2018* e os resultados do PISA 2018**.

O Estado da Educação 2018 é um documento do Conselho Nacional da 

Educação que nesta publicação foi elaborado com uma nova 

organização, apresentando uma parte com a descrição de “oito casos 

inspiradores de escolas e outras instituições educativas que têm 

contribuído, por serem exemplificativas de estratégias de mudança, para 

que todos – crianças, jovens e adultos – possam aprender”. Este capítulo 

do Estado da Educação veio permitir identificar “os principais aspetos 

diferenciadores, as singularidades, as estratégias e os modos de trabalho 

que conduzem à melhoria de resultados e à consolidação e 

sustentabilidade das inovações estudadas”. Verificámos que os oito 

exemplos apresentados  - o projeto de inovação pedagógica Novas Rotas 

nos Açores, o Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da 

Silva em Rio Maior, o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel em 

Leiria, o Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, o Agrupamento 

de Escolas Paulo da Gama no Seixal, a Universidade Popular Túlio 

Espanca no Alentejo, a Casa da Praia em Lisboa e a Escola Básica da 

Ponte em Santo Tirso - não relevam a educação artística como fator ou 

estratégia de mudança.

A fechar o ano de 2019
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Sobre os resultados do PISA 2018, apresentados em seminário do IAVE e 

que tantos títulos contraditórios gerou nos meios de comunicação social, 

refletimos e questionamos mais à frente nesta Newsletter. 

Para este final de ano, recomendamos a leitura do livro Fostering Students' 

Creativity and Critical Thinking - What it Means in School **** de Stéphan 

Vincent-Lancrini e outros (2019), uma publicação da OCDE gratuita para 

leitura online.

Este livro parte da ideia que  “a criatividade e o pensamento crítico são 

competências essenciais para as sociedades e economias complexas, 

globalizadas e cada vez mais digitalizadas. Embora os professores e os 

gestores de políticas educacionais considerem a criatividade e o 

pensamento crítico como importantes objetivos de aprendizagem, ainda 

não está claro para muitos o que significa desenvolver essas 

competências no ambiente escolar. Para torná-lo mais visível e tangível 

aos profissionais, a OCDE trabalhou com redes de escolas e professores 

em onze países para desenvolver e testar um conjunto de recursos 

pedagógicos que exemplificam o que significa ensinar, aprender e 

progredir na criatividade e no pensamento crítico no ensino básico e 

secundário”.

Esses recursos já estão disponíveis. Deixamos aqui as mensagens chave 

do livro:

•  Criatividade e pensamento crítico podem ser aprendidos e avaliados em 

todos as áreas;

•  Precisamos de ser intencionais e, portanto, claros sobre o que tentamos 

alcançar: os vários materiais e fichas disponíveis  ajudam a esclarecer;

• Os professores precisam de apoio: oportunidades de aprendizagem 

profissional e diversos apoios (recursos, exemplos, aprendizagem entre 

pares, etc.)

•  Não é fácil, leva tempo, mas é viável – (há professores no terreno que já 

o fizeram)

•  Existem muitas maneiras diferentes de desenvolver, na prática, a 

criatividade e o pensamento crítico (é preciso começar por qualquer lado 

e cada passo é importante)

A fechar o ano de 2019

*     http://www.cnedu.pt/content/edicoes/estado_da_educacao/Estado_da_Educacao2018_web_26nov2019.pdf

**   http://www.cnedu.pt/content/noticias/internacional/RELATORIO_NACIONAL_PISA2018_IAVE.pdf

***  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf 

**** https://read.oecd-ilibrary.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-thinking_62212c37-en#page1 
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A convite da direção do IAVE - Instituto de Avaliação Educativa, a APEM 

esteve na apresentação dos resultados do PISA 2018 no passado dia 3 de 

dezembro, no auditório do Centro Científico e Cultural de Macau, em 

Lisboa. 

O PISA – Programme for International Student Assessment é uma 

avaliação internacional coordenada pela OCDE. É aplicado a alunos de 15 

anos com o objetivo de avaliar o seu desempenho em três áreas 

consideradas chave: literacia em leitura, em matemática e em ciências. A 

edição de 2018 do PISA envolveu 79 países/economias e mais de 600 000 

alunos. Em Portugal, participaram quase 6 000 alunos de 276 escolas. 

A abertura da apresentação foi feita pelo Ministro da Educação, Tiago 

Brandão. Francesco Avvisati, analista da OCDE fez a apresentação dos 

resultados do PISA relativos a 2018, centrando a sua análise nos resultados 

obtidos por Portugal. Domingos Fernandes, professor catedrático do 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, comentou os resultados 

à luz do estudo “Políticas educativas e desempenho de Portugal no PISA 

(2000-2015), do qual foi coordenador, cujo principal objetivo é investigar 

relações entre as políticas públicas de educação e o desempenho dos 

alunos portugueses no PISA. João Costa, Secretário de Estado Adjunto e 

da Educação, fez um comentário final. O otimismo marcou o sentido dos 

discursos, que destacaram sobretudo os aspetos positivos dos resultados 

obtidos pelos alunos portugueses. 

Resultados do PISA
2018



Avvisati sublinhou que Portugal é um dos poucos países a apresentar uma 

tendência positiva nas três áreas – apesar de registar uma involução de seis 

pontos relativamente aos resultados obtidos em 2015. O analista realçou 

outros aspetos construtivos dos resultados dos alunos portugueses, como o 

posicionamento de Portugal dentro da média da OCDE - referindo-se aos 

492 pontos que Portugal obteve nos três domínios - ou a evolução positiva 

e significativa de Portugal nos resultados alcançados ao longo dos anos nas 

três áreas.

No entanto, nem tudo são rosas. Avvisati mencionou o impacto negativo do 

contexto socioeconómico nos resultados do desempenho dos alunos, 

aspeto que, no fundo, não constitui novidade: o PISA 2018 revelou que “o 

efeito do estatuto socioeconómico e cultural no desempenho em leitura é 

maior em Portugal do que no conjunto dos países da OCDE “ (Portugal – 

Relatório Nacional PISA – Resultados 2018, IAVE). 

Avvisati deixou como recomendação a necessidade de ser assegurado que 

as prioridades evidenciadas por estes resultados, como a equidade de 

oportunidades no acesso à educação, recebem apoio adequado, referindo 

aspetos chave como a autonomia das escolas ou o desenvolvimento 

profissional dos professores. 

Num artigo publicado neste mesmo dia no jornal “Público”, Luís Miguel 

Carvalho, professor catedrático do Instituto de Educação, especialista em 

políticas educativas, questionou a utilização do PISA como medida da 

qualidade e eficácia dos sistemas de ensino. O investigador refere que a 

informação que nos fornece “acrescenta pouco valor ao conhecimento em 

educação” e aponta várias limitações ao PISA: 
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Resultados do PISA
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por um lado, “os resultados são (...) determinados por fatores extrínsecos às 

práticas escolares, designadamente por fatores socioeconómicos e 

culturais”; por outro lado, o PISA não está “ajustado ao que é procurado pelo 

ensino em cada contexto específico de ação”. 

E o que é que tudo isto tem a ver com a música e a música na educação?

Não podemos aqui deixar de realçar a centralidade do chamado ‘núcleo 

duro do currículo’ espelhado no design do PISA, que traduz a tendência 

emergente das decisões políticas relativas à educação. E traz como 

consequência a marginalização das áreas relacionadas com a educação 

artística, nas quais se inclui a música. Apesar do enfoque na importância dos 

processos artísticos, do pensamento crítico e da criatividade como 

competências transversais já estar nos discursos políticos e sociais, a sua 

concretização na educação e nos instrumentos de avaliação internacional 

está longe de ser uma realidade.



Por isso mesmo, não queremos deixar de aproveitar esta 

discussão para aqui levantar um conjunto de questões 

relacionadas com o lugar da música na educação no quadro 

das políticas educativas transnacionais e a relação dos 

resultados dos alunos nas diversas literacias com os seus 

próprios contextos curriculares.

É vasto o conhecimento internacional e também já nacional 

sobre a relação entre a música e o desenvolvimento cognitivo, 

e são vários os estudos que apontam os benefícios de 

aprender música no desempenho académico – sem 

querermos cair no erro de definir como sendo essa a função 

da música ou de questionar sequer o seu valor em si mesma. 

Seria interessante conhecer, por exemplo, o impacto da 

aprendizagem musical no desenvolvimento das áreas que o 

PISA se propõe a avaliar. Dos alunos participantes, quais 

tiveram oportunidades de aprendizagem musical? Que 

tempos e quanto tempo de educação artística até aos 15 anos 

de idade realizam os alunos? 

O que não nos dizem os resultados do PISA? E afinal, o que 

queremos saber com este tipo de avaliação e porquê?
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Dia da ESELx

A APEM esteve presente na comemoração do Dia de ESELx, que decorreu 

no dia 10 de dezembro, dia em que também se comemoraram os 100 anos 

do início das aulas no edifício principal da Escola Superior de Educação de 

Lisboa.

A cerimónia teve lugar no salão nobre. Após a sessão de abertura, decorreu 

a visualização de um filme documental, seguindo-se uma conferência com o 

tema “Notas sobre os cem anos do início das aulas da Escola Normal 

Primária, em Benfica (1919-2019), por Nuno Martins Ferreira. A tarde 

prosseguiu com uma mesa redonda, uma visita a espaços do edifício da 

ESELx e foi pontuada por diferentes momentos musicais pela Tuna Sabes e 

pelos alunos do curso de Música na Comunidade.

Parabéns à ESELx!
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V Congresso
do Bombo
em Vila Real

Desde 2015, a Associação dos Amigos dos Tocá Rufar (ADAT) organiza o 

congresso anual do Bombo com o objetivo de valorizar a percussão e cultura 

tradicional portuguesa. Este ano foi a bela cidade de Vila Real que recebeu o 

Congresso, com o apoio do Grupo de Bombos Águias da Laje.

À semelhança do ano anterior, o foco de discussão e reflexão foi a 

preparação da candidatura da prática dos bombos à lista representativa do 

Património Cultural Imaterial da humanidade da UNESCO.  Numa tentativa 

de reunir o maior número de dados para consolidar a candidatura, foi 

solicitado aos presentes o envio de documentação e informação sobre 

grupos de bombos, sua história e formas de tocar. Rui Júnior, presidente da 

ADAT, apresentou o portal www.bombo.pt que reúne informação diversa 

sobre a candidatura e uma página onde os grupos se podem registar e 

divulgar a sua informação: 

Esta página conta  já com informação relativa a cerca de 350 grupos 

espalhados por todo o mundo.

Ainda a destacar a proposta para criação da Confederação  de Bombos de 

Portugal (CBP). Neste sentido, os presentes foram convidados a associar-se à 

Comissão Nacional dos Bombos de Portugal que terá a duração de dois anos e 

deverá constituir-se como grupo de trabalho para definir os princípios orientadores, 

direitos e deveres de cada grupo, bem como o plano de ação da CBP.

https://www.tocarufar.com/pt/Bombos-de-Portugal
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V Congresso
do Bombo
em Vila Real

No último dia, apesar do tempo não ter permitido a realização do desfile 

programado, foi possível, no edifício do mercado da cidade, assistir à 

performance dos mais de 40 grupos de bombos presentes.   Assistimos a 

atuações de grande qualidade de grupos de todas as idades e com diversos 

estilos de tocar, desde as formas mais tradicionais e seculares, aos grupos de 

percussão modernos que juntam cor, movimento e tocares inspirados em 

ritmos de outras formas e latitudes.

A APEM, uma vez mais, apoia e louva esta iniciativa e continua a afirmar a 

importância da criação de projetos musicais dentro e fora das escolas.  Neste 

sentido, como temos amplamente divulgado, em parceria com a ADAT, está 

em curso uma oficina de formação creditada com um grupo de dezassete 

professores que pretendem criar projetos de percussão nas suas escolas. 

Durante o próximo ano letivo iremos abrir mais um grupo na perspetiva de, 

com a música e pela música, fazermos a diferença!
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Projeto
“Criar que som tem?”

A APEM tem um novo projeto, fruto da proposta da nossa sócia mais jovem 

Eduarda Ferreira, vencedora do Concurso de Composição de Canções para 

Crianças em 2017. O projeto "Criar que som tem?" visa estimular a 

criatividade e promover as obras de jovens compositores proporcionando a 

possibilidade de verem as suas obras apresentadas em concertos abertos ao 

público em geral. A programação dos concertos fica dependente das peças 

enviadas. Este projeto é dirigido a alunos dos Cursos Secundários Artísticos 

Especializados em Música, nesta primeira edição, aos alunos do distrito de 

Lisboa. Para esta primeira iniciativa do projeto, a APEM conta com todo o 

apoio da Junta de Freguesia de Benfica, estando já marcado para o dia 31 de 

maio de 2020 o primeiro concerto “Criar que som tem?” no Auditório Carlos 

Paredes, em Benfica.

O projeto prevê a realização de concertos em várias regiões do país.

Consulte a página do projeto em em: 
https://www.apem.org.pt/projetos/criar-que-som-tem/



TECNOLOGIAS
Home Studio (IV)
Controlador Midi

Por forma a poder tocar e gravar com instrumentos virtuais ou controlar 

software, será necessário utilizar um controlador MIDI [Music Interface 

Digital Instrument]. Trata-se de um dispositivo de hardware utilizado 

para controlar software através de um protocolo específico de 

comunicação. Os mais comuns têm a forma de um teclado de piano, no 

entanto, existem controladores com diferentes especificidades, desde 

os que simulam baterias, pratos de DJ, até aos instrumentos de sopro. 
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CANTAR
MAIS

Mundos com voz

Cantar aproxima-nos. A procura das diferenças que se unem no cantar, 

a descoberta de novas canções e dos sons que as vão entrelaçar é o 

trabalho que a equipa Cantar Mais está agora a desenvolver. É uma 

viagem de pesquisa e de construção artística cheia de surpresas, e à 

medida que se vão desenrolando e crescendo os instrumentais das 

canções novas que irão enriquecer o Cantar Mais, cresce o entusiasmo 

e a vontade de as ver cantadas pelas vozes das crianças que lhes 

insuflarão vida. 

O Cantar Mais a querer vestir-se de cada vez mais cores. Para dar a 

conhecer outros cantos do mundo.

Dezembro é o mês do Natal, das canções que deixam o coração quente. 

Nos cinco domingos antes do Natal, cinco canções do Ciclo de Natal de 

Carlos Garcia vestiram-se de vozes de crianças e as imagens que 

mostrámos de cada uma das vividas interpretações das crianças não 

deixaram espaço para dúvidas: cantar é sentir, mais.

Canções de agora, para ver e rever no canal youtube do Cantar Mais: 

https://www.youtube.com/cantarmais

O Cantar Mais
em dezembro



É Diretor de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação 

no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e investigador 

integrado do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical 

(UNL/FCSH). É licenciado, mestre e doutorado em Ciências Musicais pela 

Universidade NOVA de Lisboa, tendo obtido nos estudos de mestrado e 

doutoramento a classificação máxima por unanimidade do júri. Entre as 

suas publicações, destacam-se As Artes Performativas no Funchal, 

Estudos sobre Educação e Cultura, Uma História Social do Piano, Músicos 

Interpretam Camões, 50 Histórias de Músicos na Madeira, Regionalização 

do Currículo de Educação Musical e três livros de composições para 

Braguinha. É coordenador da Coleção Madeira Música, série editorial que 

publicou onze CD-ROM com obras musicais históricas madeirenses e da 

coleção Contributos e Ideias para a Educação Artística. Foi autor e 

coordenador da série documental Músicos Madeirenses para a 

RTP-Madeira (12 documentários). No domínio da comunicação social foi 

colaborador do Jornal de Letras, Artes e Ideias, da revista Ópera Actual, 

do Diário de Notícias da Madeira e do Jornal da Madeira. Realiza 

regularmente comunicações e conferências em congressos especializados 

de artes e educação (Portugal, Espanha, Itália, Escócia, Áustria, Estónia, 

Polónia, Suécia e Brasil).

por... Paulo Esteireiro De

AZ
a

Leia aqui o A a Z para Música na Educação de Paulo Esteireiro

https://www.apem.org.pt/publicacoes/opiniao/index.php?post_id=321
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... para Música na Educação
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