
InscrIção*:

Geral (workshop e conferêncIa): 20 €   

workshop (dIa 23 outubro): 12 €   

conferêncIa (dIa 24 outubro) 10 €

*Alunos com matrícula ativa na Católica Porto estão isentos do pagamento de inscrição.

Formulário de inscrição disponível em:

www.artes.porto.ucp.pt

comIssão cIentífIca
José matIas alves 
Diretor Adjunto da Faculdade de Educação e 

Psicologia, da Católica Porto, Coordenador do 

eixo de investigação de Educação do CEDH e 

Coordenador do Serviço de Apoio à Melhoria das 

Escolas (SAME)

laura castro 
Diretora da Escola das Artes, da Católica Porto

luísa orvalho 
Doutora em Ciências da Educação pela FEP da 

UCP, membro do CEDH, Coordenadora do eixo 

Valorização e Desenvolvimento do Ensino 

Profissional (SAME)

sofIa lourenço 
CITAR, Escola das Artes, da Católica Porto

sofIa serra 
Coordenadora do Mestrado em Ensino da Música 

(MEM), da Escola das Artes, Católica Porto

comIssão orGanIzadora 
e executIva
luísa orvalho 
CEDH, Faculdade de Educação e Psicologia - 

Católica Porto

sofIa lourenço 
CITAR, Escola das Artes - Católica Porto

sofIa serra 
CITAR, Escola das Artes - Católica Porto 

CEDH, Faculdade de Educação e Psicologia - 

Católica Porto

cátIa sá 
ARTAVE | EP Artística do Vale do Ave 

Jonas pInho 
EP de Música de Espinho

helena venda 
Escola de Música de Esposende

vítor lIma 
EP de Música de Viana do Castelo

 

secretarIado executIvo
Joana xavIer
crIstIna crava

obJetIvos

+ Propiciar o encontro de experiências 
e de intercâmbio de práticas artísticas, 
pedagógicas e didáticas que sirvam de base 
ao desenvolvimento de configurações futuras 
para a educação e formação do ensino artístico 
especializado da música.

+ Caracterizar o objeto e dimensões de estudo da 
Didática na sua relação com a problemática do 
ensino e aprendizagem da música.

+ Capacitar lideranças para uma intervenção 
na renovação das práticas pedagógicas dos 
professores do ensino artístico especializado 
da música.

+ Criar comunidades de prática e constituição 
de redes que promovam a problematização e a 
partilha de boas práticas – e de dificuldades.

+ Partilhar conhecimento produzido e 
experiências inovadoras vividas no MEM |  
Escola das Artes Faculdade de Educação e 
Psicologia, da Católica Porto. 

+ Debater as implicações pedagógicas do 
financiamento do ensino artístico.

+ Debater os problemas do abandono e do 
insucesso escolares no sistema educativo 
português e o contributo que a educação 
artística pode dar para o sucesso educativo.

+ Reconhecer que existe um vasto campo 
experimental no ensino da música que já 
é objeto de investigação, sistematização e 
de produção de resultados em Ciências da 
Educação e Ciência e Tecnologia das Artes, que 
é urgente divulgar e partilhar.

destInatárIos preferencIaIs

+  Diretores de Escolas do Ensino Artístico 
Especializado da Música (Escolas Profissionais, 
Academias e Conservatórios)

+  Professores do ensino artístico especializado da 
música

+  Técnicos da Educação

+  Investigadores das Ciências da Educação e 
Tecnologias das Artes

23 e 24 
de outubro 

de 2015 

DESAFIoS do 
EnSIno da MúSICA 
no SéC. XXI

JoRnADAS DE PEDAgogIA no EnSIno
ARTíSTICo ESPECIAlIzADo DA MúSICA

salas: EA 009 (oRqUESTRA) & EA 230 | campus Foz – CATólICA PoRTo

PRogRAMA

IV



As IV Jornadas da Pedagogia, organizadas pela Escola das Artes (EA) e a Faculdade de 

Educação e Psicologia (FEP), da UCP, Centro Regional do Porto, são dedicadas ao tema 

“ Desafios do Ensino da Música no séc. XXI ”, pretendendo-se promover o debate da 

aprendizagem musical nas suas múltiplas problemáticas pedagógicas e didáticas, a 

partilha de experiências entre os professores que frequentam(ram) o Mestrado em 

Ensino de Música e outros professores do ensino artístico especializado, com vista à 

criação de oportunidades de redes de cooperação entre estes profissionais, nas diferentes 

áreas de especialidade do tema em debate. Estas quartas jornadas, de dimensão 

internacional, contam com um workshop e uma conferência inaugural dinamizados 

pelo especialista Roberto Reveilleau, da Society of Teachers of the Alexandre Technique 

e uma conferência inaugural pelo maestro catalão luís Vila, Palau de la Música Catalana. 

Além das duas conferências e da mesa redonda com a participação de diretores 

provenientes das Escolas Profissionais, Música de Viana do Castelo (EMVC), dos 

Conservatórios de Música do Porto (CM Porto), de Barcelos (CMB), da Maia (CM Maia), das 

Academias de Música de Vila do Conde (AMVC), da Póvoa do Varzim (AMPV), de Vilar do 

Paraíso (AMVP), Vila da Feira (AMVF) e da Escola de Música de Esposende (EME), serão, 

ainda, apresentadas, no painel, comunicações do conhecimento produzido nas teses de 

mestrado e testemunhos dos projetos em curso pelos mestres e atuais mestrandos, da 

Faculdade de Educação e Psicologia (FEP) e Escola das Artes (AE), da Católica Porto.

PRogRAMA

dia 23/10 
sala ea 009 (orquestra)  
campus foz | católica porto

18 h - 20 h | workshop
Tema: “A TéCnICA AlEXAnDER nA 
EXPRESSÃo CRIATIVA” 
Dinamizador: roberto reveIlleau, Society of 

Teachers of the Alexandre Technique  

porto de honra

21 h 30 | concerto coral pelo coro dos 
pequenos cantores de esposende 

Maestrina: helena venda lIma, EME

dia 24/10 sala ea 230 campus foz | católica porto

09 h 00 | receção aos participantes e 
entrega de documentação

09 h 30 | sessão de abertura
laura castro (Diretora da EA | Católica Porto)

José matIas alves (Diretor Adjunto da FEP | Católica 
Porto)

sofIa serra (Coordenadora do Mestrado em Ensino de 
Música da EA | Católica Porto)

09 h 45 | momento cultural 
vIanavocale - coro da academia de música 
de viana do castelo 
Maestro: vItor lIma ( AMVC)

10 h 00 | conferência Inaugural das 
Jornadas | lecture
Tema: “A TéCnICA AlEXAnDER nA EXPRESSÃo 
CRIATIVA”
Conferencista: roberto reveIlleau (Society of 
Teachers of the Alexandre Technique)

Comentário: sofIa serra (EA | Católica Porto)

debate

11 h 00 | pausa para café

11 h 30 - 12 h 30 | painel 
Tema: projetos de investigação, resultados  
de investigação e percursos de inovação de  
prática pedagógica. 
Moderadora: luísa orvalho (CEDH, FEP | Católica 
Porto)

Comunicações / Intervenientes:

O questionamento enquanto estratégia  
de ensino, aprendizagem e avaliação nas aulas  
de iniciação musical.
marIa antónIa reIs (CCM)

O programa da disciplina de instrumento – piano 
do curso secundário artístico especializado da 
música: um contributo de revisão didática.
crIstIna lIma (CCM/ARTAVE)

projetos coletivos e Improvisação
catarIna nunes (ESPRoARTE) e (CESEM/ Unl) 

a construção da sonoridade coral na perspetiva 
da performance musical: aspetos formadores da 
sonoridade do coro da VIaNaVOcaLE castelo.
vItor lIma (AMVC)

12 h 30 - 13 h 00 | debate
 
13 h 00 | almoço

14 h 30 - 15 h 30 | 2ª conferência das 
Jornadas | lecture
Tema: Os principais temperamentos de afinação e 
suas aplicações
Conferencista: lluís vIla (Palau de la Música Catalana) 
Comentário: sofIa lourenço (CITAR, EA | Católica 
Porto)
 

Debate

15 h 30 - 17 h 00 | mesa redonda 
Tema: condicionamentos externos aos projetos 
educativos das escolas do ensino artístico 
especializado da música   
Intervenientes:

teresa xavIer (CM Porto); nuno fIlIpe 
cruz (Academia de Música de Vila do Conde), crIstIna 
dornelas (CM Barcelos), GuIlherme cancuJo 
(Academia de Música da Póvoa), carlos pInto da 
costa (Escola de Música de Esposende), nuno rocha 
(CM Maia), huGo berto (Academia de Música de Vilar do 
Paraíso)  
Moderadora: carla barbosa (Diretora Pedagógica 
| EPMVC/AMVC)

Comentadora: sofIa lourenço (CITAR, EA | Católica 
Porto)

17 h 00 | encerramento e apresentação 
das conclusões
luísa orvalho (CEDH, FEP | Católica Porto)

sofIa lourenço (CITAR, EA | Católica Porto)

sofIa serra (EA | Católica Porto)

IV JoRnADAS DE PEDAgogIA 
no EnSIno ARTíSTICo ESPECIAlIzADo 
DA MúSICA


