
 1 

 

  
 

 

2ªs Jornadas de Pedagogia no Ensino Artístico Especializado da Música 
 

Comissão Científica 
Joaquim Azevedo - UCP 
José Matias Alves - FEP/UCP 
Paulo Ferreira-Lopes - EA/UCP 
Paulo Antunes - EA/UCP  
 
 
Comissão Organizadora e Executiva 
Luísa Orvalho – CEDH -Centro Regional do Porto /UCP 
Sofia Lourenço - CITAR-EA/UCP 
Raquel Costa - ARTAVE 
Ana Sofia Silva – AME|AMVP 
Maria Antónia Reis - CCM 
 
Secretariado Executivo 
Joana Xavier 
Francisco Martins 
 
Objetivos 
 
- Propiciar o encontro de experiências e de o intercâmbio de práticas artísticas e pedagógicas 
que sirvam de base ao desenvolvimento de configurações futuras para a educação e formação 
do ensino artístico especializado 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 e experiências inovadoras vividas no MCE|M. 
 
 - Debater as oportunidades e as implicações da aplicação da revisão curricular do ensino 
artístico. 
 
- Reconhecer que existe um vasto campo experimental no ensino da música que não é objecto 
de investigação e sistematização em Ciências da Educação. 
 
 
Destinatários preferenciais 
 
Directores 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  
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Data: 30 de novembro 2012 
  
Local: Auditório 1 (Campus da Foz) 
PROGRAMA DAS JORNADAS 
 
09:00 – Receção aos participantes e entrega de documentação 
 
09:30 - Sessão de Abertura 

Joaquim Azevedo - Presidente do CRP/UCP 
 
09:45 – Momento musical 
              Quarteto de Cordas em Dó menor, op.18, nº4: Allegro ma non tanto 

1ºVl.- Catarina Martins 
2ºVl.- Ema Almeida 
Vla.- José Nunes 
Vlc.- Victor Pavtchinski 

 
10:00- Conferência Inaugural das Jornadas 

Tema: “Pedagogia do séc XXI no ensino artístico especializado” 
Conferencista: Cristina Brito da Cruz - Presidente do CTC da ES Música de Lisboa  
 Moderadora:  Carla Barbosa (EPM Viana do Castelo) * 
 

11:00 - Pausa para café 
 
11:20 - Painel de Debate 1 

Tema: Saber o quê, como e porquê ensinar, aprender e fazer aprender: perspectivas 
artísticas e pedagógicas  
Moderadora: Luísa Orvalho (CEDH -CRP /UCP) 
Comunicações/ Intervenientes:                         
Desenvolvimento profissional docente centrada na escola: Dânia Ribeiro (Mestranda 
em MCE|M) 
 

              Música como verdadeira actividade de enriquecimento curricular - Katerina Mikusova 
(Mestranda em MCE|M) 

 
Laboratórios de experimentação, criação e prática de música de conjunto, na iniciação 
musical - Antónia Reis, Cátia Sá e Ana Isabel Pinheiro (Mestrandas em MCE|M) 
 
A minha escola é um palco: criação de um portefólio artístico na disciplina de 
instrumento – Ana Sofia Silva, Hugo Marinheiro e Rute Azevedo (AME/ EPME) 

              
              Interdisciplinaridade nas classes de conjunto vocal e instrumental – Vítor Lima, 

Mariana Salvador, Isabel Silva (AMVC/EP MVC) 
 
Recursos didáticos para o ensino da Trompa – Ricardo Matosinhos (ARTAVE) 

 
 
13.00 - Almoço 
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14:30 -Painel de Debate 2  
Tema: Projetos de investigação, percursos de inovação e supervisão pedagógica: 
desenvolver quadros de supervisão e de lideranças sustentáveis. 
Moderadora: Sofia Lourenço (CITAR-EA/UCP) 
Intervenientes/Comunicações:     
 
Resultados de uma investigação qualitativa centrada na ARTAVE: Interação 
professor/aluno nas aulas de instrumento de cordas - Raquel  Costa (ARTAVE) 
 
Lideranças Pedagógicas sustentáveis - Emília Alves (AME) 
 
O ensino de piano em grupo – Eduardo Rocha (CCM) 
 
Conceções de estratégias para o ensino coletivo de violino numa sala de aula 
diferenciada – Ana Mikus (CCM). 
 

              Tutorias por alunos na classe de piano - Cristina Lima (CCM) 
 
 

16:00 - Pausa para café e Momento musical  
Excertos da Cantata do Café BWV 211 de J. S. BACH (1785 – 1750) 
Carolina João – Soprano 
João Reis – Baixo 
Margarida Machado - Pianista 

 
16:30 - Mesa Redonda 

Tema: A formação contínua e as implicações da revisão curricular dos cursos básicos e 
secundários do ensino artístico especializado: Música, Dança e Canto Gregoriano.  
Moderador: José Matias Alves (FEP/UCP) 
Intervenientes: Paulo Antunes (EA/UCP), José Alexandre Reis (ARTAVE), Rui Pintão 
(EA/UCP) 
 

 
17.30 - Encerramento 
            José Matias Alves (FEP/UCP) 
            Diretor Adjunto da FEP 
           Coordenador do SAME 

 

 
As II Jornadas da Pedagogia, organizadas pela Faculdade de Educação e Psicologia 
(FEP) e Escola das Artes (EA), da UCP, Centro Regional do Porto, são dedicadas ao tema 
“Pedagogia do séc XXI no ensino artístico especializado”, pretendendo-se promover a 
partilha de experiências entre os professores que frequentam(ram) o Mestrado em 
Ciências da Educação | Música (MCE|M) da FEP/EA, 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. 
No momento em que a reforma curricular dos cursos básicos e secundários entra em 
vigor esta reflexão torna-se, ainda mais atual. 
Serão apresentadas comunicações por parte dos directores e professores do ensino 
artístico especializado da música provenientes das Escolas Profissionais ARTAVE, 
Música de Viana do Castelo (EPMVC) e Música de Espinho (EPME), Centro de Cultura 
Musical de Caldas da Saúde (CCM), Academia de Viana do Castelo (AVC) e Academia de 
Música de Espinho (AME). 


