
 
 

1.ª sessão de oficinas 
7 de setembro, 14h30-18h00 

Modalidade e sala Título, formador e resumo 

1 presencial + online síncrona 

HBG auditório + 

Teams 

Geral: ‘Técnicas vocais para a melhoria do desempenho 

profissional’, 

por  Maria João Caires (DRE/DSEA) 

resumo:  Os profissionais da Voz, quer sejam professores ou não, cada vez mais tomam 

consciência de que a voz é uma ferramenta essencial para o desempenho da sua profissão 

e para o seu quotidiano em geral. Como tal, a necessidade de preservá-la e, ao mesmo 

tempo, de rentabilizá-la da melhor forma possível, torna-se uma constante na vida destes 

profissionais.   

A Voz transmite o nosso estado de saúde em geral. Ela é considerada uma tradução da 

personalidade humana… “É uma carteira de identidade” ou o equivalente à “impressão 

digital”, uma vez que é única e, portanto, singular. Através dela, as pessoas demonstram 

quem são, o que sentem e como enxergam o mundo…” (Xavier, s/d)  

Esta oficina pretende elucidar aos formandos a especificidade e o comportamento do 

aparelho fonador para melhor rentabilização da sua voz, através de mecanismos vocais, 

promoção de bem-estar e saúde vocal. Assim como, algumas generalidades para uma 

reabilitação e aperfeiçoamento vocal mais efetiva, tais como, a articulação, a modulação 

e a higiene vocal, num constante equilíbrio entre exercícios práticos e a sua 

contextualização teórica. 

limite máximo de participantes: 30 (presencial) / ilimitado (online) 

 

2 presencial  

HBG sala 4 

Multimédia: ‘Rider técnico’, 

por Paulo Barbosa (CEPAM) 

resumo:  A importância do rider técnico enquanto documento definidor das necessidades 

técnicas que devem ser satisfeitas para o sucesso de um concerto. O contra-rider e a 

negociação de um rider técnico. Importância do stage plot para o set up e o change over 

de palco. A intervenção dos músicos no set up e no sound check para som de palco. 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

 

3 presencial 

HBG sala 5 

Música: ‘Oficina de iniciação ao Jazz e Improvisação’, 

por Francisco Andrade (CEPAM) 

resumo:  Não é preciso saber muito para fazer, o que é preciso é vontade e um impulso. 

O ensino do Jazz e a improvisação sempre foram processos naturais e autodidatas, muito 

antes de serem associados a uma linguagem musical especifica. Nesta Oficina de Iniciação 

ao Jazz e Improvisação e partilha de conteúdos pedagógicos, iremos abordar essas duas 

vertentes, Ensino e Improvisação, amplamente cristalizados por músicos, pedagogos e 

investigadores, como estratégia de excelência para a aprendizagem da MÚSICA de forma 

simples e didática. Partimos de uma pergunta chave para esta partilha: Como podemos 

integrar a linguagem jazzística e improvisação nas nossas práticas pedagógicas? A partir 

desta demanda, o objetivo desta ação focar-se-á em três grandes pilares, complementares 

entre si, a saber: Repertório, Harmonia e Improvisação. Pretende-se demonstrar, através 

de exemplos, como podemos apreender a “swingar” a partir de um tema (escrito ou de 

ouvido) reconhecer funções tonais simples (consciência harmónica/escalas) e finalmente 
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improvisar (Ritmo/Criatividade/aplicação em contexto). Estes são apenas exemplos 

ilustrativos das várias abordagens e possibilidades de aprendizagens possíveis para cada 

um destes pilares, no macro tema do ensino do jazz e improvisação.  

nota:  Os participantes deverão trazer o seu próprio instrumento. Os que não tiverem, 

deverão informar a organização até ao dia 31 de agosto, para o email 

congresso.artes@edu.madeira.gov.pt 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

 

4 presencial 

HBG sala 6 

Geral: ‘Arte e Ciência no Palco da Aprendizagem e da 

Felicidade’, 

por Cristina Jesus (psicóloga clínica) 

resumo: “Antes de uma criança começar a falar, ela canta. Antes de escrever, ela 

desenha. No momento que consegue ficar de pé, ela dança. A arte é a base da expressão 

humana." Phylicia Rashad 

A oficina de Arte e Ciência no Palco da Aprendizagem e da Felicidade propõe uma viagem 

interna (autoconhecimento) com a tomada de consciência de “quem sou eu” e dos 

processos de desenvolvimento, através do conhecimento e treino de ferramentas de 

desenvolvimento pessoal e profissional, promotoras de competências socioemocionais. 

No palco do desenvolvimento vamos aprofundar os contributos da neurociência na 

compreensão da aprendizagem, das emoções, das macro e micro expressões, da postura 

corporal e de como a arte, com especial destaque o teatro, pode ser uma ferramenta 

poderosa de empoderamento das habilidades socioemocionais das pessoas e das 

comunidades. 

Ferramentas pedagógicas: metáforas, histórias, dinâmicas. 

Recursos pedagógicos: co-construção. 

A natureza e a extensão do nosso repertório de respostas emocionais não dependem 

exclusivamente do nosso cérebro, mas da sua interação com o corpo, e das nossas próprias 

perceções do corpo.  

limite máximo de participantes: 15 (presencial) 

 

5 presencial 

HBG ginásio 

Dança / Expressão Dramática: ‘Espreitar, olhar, ver…’, 

por Cristina Rebelo Leandro e Margarida Torres (IPC - ESE) 

resumo:  Atravessar a pele e parar no coração. Neste espaço do corpo analisa-se um ponto, 

um recanto, um outro sítio, o seguinte e o depois do seguinte descobre-se o atalho para o 

sorriso. Nesta oficina pretende-se percorrer os trilhos das emoções, através da 

comunicação e interpretação dos significados da linguagem artística, que, ancoradas no 

coração, se perpetuam no tempo e podem conduzir a outros sorrisos – umas vezes 

envergonhados, mas sorrateiros, outras, pensativos, mas deliciosos. 

Descrição das atividades a realizar: 

Trabalho prático realizado a partir do livro «O Coração e a Garrafa» de Oliver Jeffers, 

integrando e articulando a Dança e a Expressão Dramática a partir da apropriação, 

interpretação e criação destas linguagens expressivas. 

Conteúdos: 

Elementos de movimento da Dança- Corpo, Espaço e Relação; Texto/palavras, 

sons/expressividade da voz, imagens e Improvisação. 

nota: Os participantes deverão levar roupa confortável  

limite máximo de participantes: 25 (presencial) 

mailto:congresso.artes@edu.madeira.gov.pt
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6 presencial 

HBG sala 117 

Artes Plásticas: ‘Impressão botânica em algodão, 

monocromática’, 

por Augusta Sequeira (APECV) 

resumo:  Através da Educação Artística podemos construir projetos transdisciplinares 

que desenvolvem capacidades de cidadania participativa e de compreensão do EU e do 

OUTRO numa escala planetária. Com esta oficina pretende-se sensibilizar para a relação 

com o ambiente/responsabilidade ecológica. Dar a conhecer os procedimentos técnicos e 

a aquisição da experiência prática na impressão botânica. Promover a descoberta pela arte 

e pela ciência e a reflexão crítica sobre o impacto da ação humana nos ecossistemas. 

Transmitir os conhecimentos básicos desta técnica, promovendo experiências 

gratificantes e motivadoras. Fomentar o desenvolvimento nas escolas de projetos 

interdisciplinares entre arte e ciência. Valorizar o pensamento crítico e capacidades 

criativas nos projetos educativos. Os participantes são convidados a descobrir o tanino 

existente em algumas plantas e a estampar cor sobre fibras e a personalizar um saco de 

algodão. 

nota:  Os participantes deverão fazer-se acompanhar por uma tábua de cozinha, 

preferencialmente de madeira 

limite máximo de participantes: 15 (presencial) 

 

7 presencial 

HBG sala 317 

(a confirmar) 

Música / Instrumental: ‘Rajam”, uma “Jam Session” de Rajão - 

Exploração prática e didática do instrumento’, 

por  Roberto Moniz (CEPAM) 

resumo:   O Rajão é um instrumento particular, quer pela sua sonoridade, quer pela sua 

afinação reentrante. Além disso, é atualmente um instrumento que conta apenas com uma 

publicação, onde se encontra um reportório progressivo que vai desde a iniciação até um 

grau relativamente avançado. Desta forma, esta oficina será um espaço onde os formandos 

poderão experienciar estratégias e recursos didáticos, ainda pioneiros, na iniciação da 

prática do Rajão.  

No decorrer desta oficina, e utilizando as ferramentas que lhes forem fornecidas durante 

a sessão, há o objetivo que que os formandos experimentem criar uma música para a 

iniciação neste instrumento:  

15m: Apresentação e contextualização do Rajão perante os cordofones madeirenses e 

portugueses  

- Contextualização histórica do instrumento  

- Qual o papel no panorama musical madeirense  

- Escolas e sítios onde é ensinado  

- Construtores e contactos  

15m: Introdução à estrutura do instrumento. Serão também tratados:  

- Afinação  

- Tipos de encordoamento  

- Nomenclatura dos dedos  

- Postura corporal e do instrumento  

1h30: Prática do Rajão e exploração de materiais didáticos.  

Nesta fase, os formandos terão oportunidade de explorar a viola de arame e os recursos 

didáticos existentes para os mesmos, através de composições e arranjos de diferentes 

músicos e professores que se dedicaram e têm-se dedicado à causa:  

- Técnicas da mão esquerda e da mão direita,  

- A realização de acordes, de melodias e de arpejos.  

- Interpretação de peças básicas e progressivas  

- No que se refere à leitura de partituras, serão trabalhados os símbolos e figuras musicais 

utilizados no contexto desta oficina  
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30m: Composição/arranjo de um tema com cordas soltas ou utilizando o mínimo de 

digitação possível na mão esquerda.  

Aqui, os formandos deverão criar uma música de iniciação, inspirando-se nas ferramentas 

e recursos didáticos previamente apresentados.  

30m: Apresentação das composições/arranjos criados.  

O último painel será utilizado para apresentar individualmente as composições criadas 

pelos formandos. 

nota: Os participantes deverão levar o seu próprio instrumento. Os que não tiverem, 

deverão informar a organização até ao dia 31 de agosto, para o email 

congresso.artes@edu.madeira.gov.pt. Deverão, igualmente, levar caderno ou folhas 

pautadas, lápis e borracha. 

limite máximo de participantes: 15 (presencial) 

 

8 online síncrona  
Teams 

Artes Plásticas: ‘Impressão / Gravura com cuvetes de esferovite’, 

por  Ricardo Lapa, Miguel Carvalho, Susana Silva e Teresa 

Gouveia (DRE/DSEA) 

resumo:   Experimentar a criação de uma placa de impressão (simulação de gravura em 

linóleo – linogravura) com recurso cuvetes de esferovite. Esta oficina pretende 

proporcionar aos formandos uma oportunidade para experimentarem realizar a impressão 

de um desenho por si criado, com a recurso a uma técnica de reprodução de imagens, 

dando asas à sua criatividade e imaginação e a utilizarem uma estratégia passível de ser 

utilizada em contexto pedagógico. trabalhar a recuperação de materiais com uma forte 

componente lúdica e pedagógica. 

nota:  Os participantes deverão levar a seguinte lista de material, para a realização das 

atividades propostas: 

- Tesoura e x-ato,  

- Lápis e borracha,  

- Folhas de papel,  

- Pauzinhos de espetada e palitos,  

- Tintas (guache ou acrílico),  

- Pincel/trincha ou rolo de borracha 

- Cuvetes de esferovite com fundo liso (da carne, por exemplo).  

limite máximo de participantes: ilimitado (online) 

 

9 online síncrona  
Teams 

Música: ‘Estratégias de autorregulação na aprendizagem de 

instrumento musical’, 

por   Marija Mihajlovic Pereira (CESEM) 

resumo:   A autorregulação da aprendizagem apresenta-se como uma via possível para 

fortalecer a independência e a autonomia dos alunos desde que utilizada de forma 

consciente. 

Segundo a perspetiva da psicologia sociocognitiva, o conceito de autorregulação da 

aprendizagem define-se como a mistura das competências de autocontrolo das cognições, 

motivações e comportamentos, impulsionados pelo interesse em atingir determinados 

objetivos educacionais. 

Esta oficina tem como objetivo dar a conhecer as estratégias de autorregulação e articulá-

las com as práticas de ensino e do estudo de instrumento musical.  

Com uma abordagem prática, o seminário abordará a forma como se pode:  

(i) estabelecer os objetivos reais a curto e/ou longo prazo;  

mailto:congresso.artes@edu.madeira.gov.pt
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(ii) utilizar diferentes estratégias de incentivo da consciência corporal e auditiva no estudo 

individual;  

(iii) solidificar os hábitos de autorreflexão. 

nota: Os participantes deverão ter consigo o seu instrumento, papel, lápis e uma maçã. 

limite máximo de participantes: ilimitado (online) 

 

   


