
 
 

2.ª sessão de oficinas 
8 de setembro, 14h30-18h00 

Modalidade e sala Título, formador e resumo 

1 presencial + online síncrona 

HBG auditório + 

Teams 

Geral: ‘’A improvisar é q’a gente s’entende’ – Exploração 

prática e didática do canto improvisado’, 

por  Roberto Moniz (CEPAM) 

resumo: A ideia desta oficina é motivar os formandos (professores, formadores, 

educadores e demais profissionais da área da educação e das artes) a improvisar e estarem 

preparados para desenvolver a prática do repentismo com os seus educandos nas mais 

variadas faixas etárias. No decorrer desta oficina, e utilizando as ferramentas que lhes 

forem fornecidas durante a sessão, há o objetivo que os formandos experimentem criar 

quadras e consigam improvisar cantando num tema musical à sua escolha.  

15m: Apresentação e contexto do Repentismo na tradição, na preservação e formação. 

- Contextualização histórica do repentismo  

- Qual o papel no panorama musical madeirense  

- Escolas e sítios onde é ensinado  

- Documentários realizados que serão apresentados na RTP/Madeira em Outubro de 2022 

15m: Formas, rimas, sílabas e fonética. 

- Redondilha Maior  

- Redondilha Menor  

- Tipos de Rima (emparelhada, interpolada, cruzada, etc.)  

- Palavras e rimas solteiras  

- Palavras e rimas fortes  

- Hipérbato  

- Pegadinhas  

30m: Apresentação dos géneros madeirenses de improviso. 

- Bailinho / Despique  

- Charamba  

- Mourisca  

- Meia-Noite  

- Meia-Volta  

- Baile do Ladrão  

- Outras possibilidades  

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

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

didáticos existentes, através de composições de quadras que podem ser escritas ou 

ditas/cantadas de repente.  

- Escolha de palavras.  

- Escolha de temas.  

- Usar acrónimos (OVNI, CEPAM, TAP), para improvisar iniciando com essas letras, mas 

criando finais que rimem.  

- Dizer frases/versos para que o 4.º improvisador resolva rimando com o 2.º.  

- Improvisar em Pegadinhas  

- Improvisar usando o hipérbato  

30m: Apresentação das composições/arranjos criados. 

O último painel será utilizado para desenvolver jogos de improvisação em grupo, 

utilizando as técnicas aprendidas/trabalhadas na Oficina. 

nota: Os participantes deverão levar bloco, lápis e borracha 

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



 
 

Modalidade e sala Título, formador e resumo 

2 presencial  

HBG sala 1 

Multimédia / Música: ‘Produzir música com o telemóvel / 

computador - BANDLAB’, 

por  Ricardo Correia (DRE/DSEA) 

resumo: Considerando a constante evolução tecnológica; o aprimorar da construção de 

telemóveis e computadores com maiores funcionalidades na área do som; a constante 

atualização de ferramentas de trabalho pedagógicas do professor; e ir ao encontro e 

responder aos conhecimentos, solicitações e gostos dos alunos, propõe-se a oficina 

“Produzir música com o telemóvel – BANDLAB” com o intuito de dotar os docentes de 

recursos e conhecimentos iniciais na área da composição e criação musical com recurso a 

aplicações áudio. Neste sentido, a aplicação utilizada será o BANDLAB, da empresa 

Cakewalk. O objetivo final desta oficina será a criação de um playback instrumental 

utilizando algumas das funcionalidades da aplicação referida. 

nota: Os participantes deverão levar smartphone e auscultadores 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

3 presencial 

HBG sala 4 

Música: ‘Componentes regionais e locais do currículo em 

Educação Musical’, 

por  Susana Abrantes, Elisabete Quaresma e João Rodrigues 

(DRE/DSEA) 

resumo:   
- Dar a conhecer o projeto Componentes Regionais e Locais do Currículo em Educação 

Musical. 

- Dar a conhecer a página das CRLCEM no site da DRE 

- Explorar alguns aspetos do património cultural e musical madeirense menos conhecidos. 

(O Teatro de Revista na Madeira) 

- Os materiais pedagógicos de apoio ao trabalho do professor e do aluno, relevantes para 

trabalhar e explorar de forma inovadora em contexto de sala de aula (ou fora dela). 

- O uso de ferramentas digitais disponibilizados na web que permitem ao professor e ao 

aluno a criação e interação dos próprios materiais digitais de uma forma mais célere. 

- Promover o interesse pelo Património Cultural e Musical da Madeira. 

- Utilizar recursos disponibilizados na web. (Cubase, Musescore, Youtubemoviemaker, 

Contact, Prezi e Kahoot) 

- Promover a criação de materiais pedagógicos em formato digital para as aulas de 

Educação Musical relativas ao tema. 

Descrição da Oficina: 

- Apresentação histórica do Teatro de Revista na Madeira; 

- Realização de atividades sobre um tema de Teatro de Revista na Madeira; 

- Jogo temático; 

- Apresentação dos recursos disponibilizados na web que podem ser usados na criação de 

atividades; 

- Criação de uma atividade sobre um tema do Teatro de Revista na Madeira; 

- Apresentação da mesma; 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

4 presencial 

HBG sala 5 

Música: ‘Música para todos: Contributo do Digital para a 

Inclusão na Aprendizagem da Música’, 

por Davys Moreno (UA, CMCG de Aveiro) 

resumo:  A sessão pretende sensibilizar os participantes para o reconhecimento das 

potencialidades do Digital no desenvolvimento de dinâmicas e processos de trabalho 



 
 

Modalidade e sala Título, formador e resumo 

inclusivos, no âmbito do Ensino/Aprendizagem da Música. Tem como objetivos 

apresentar diferentes trabalhos e tecnologias já desenvolvidos, ou em desenvolvimento, 

para promover o ensino musical inclusivo, quer em contexto de Ensino Regular, quer no 

Ensino Artístico Especializado. Além disso, pretende identificar possíveis problemas que 

podem ser encontrados nos processos de inclusão na área da música, promovendo um 

trabalho colaborativo e participativo. 

· Ensino da música e Musicoterapia, semelhanças e diferenças; 

· Design Universal como diferenciação pedagógica para a aprendizagem; 

· Estratégias de potenciação da participação ativa de todas as crianças; 

· Promoção de oportunidades de sucesso; 

· Estudos de caso; 

· Adaptações curriculares no EAE da Música em prol da Inclusão; 

· Utilização de Produtos de Apoio/Tecnologias e Softwares para o Ensino da Música; 

· Potenciação do desenvolvimento das Boas Práticas entre todos os formandos. 

nota:  Os participantes deverão levar um instrumento musical (percussão simples, teclado 

ou guitarra, de preferência). Os que não tiverem, deverão informar a organização até ao 

dia 31 de agosto, para o email congresso.artes@edu.madeira.gov.pt 

nota 2:  Os participantes deverão levar computador, telemóvel ou tablet. 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

5 presencial 

HBG sala 6 

Escrita criativa / Expressão Dramática: ‘Mural da História - 

revisitando narrativas infantis’, 

por Carolina Caldeira (autora) 

resumo: Esta é uma oficina colaborativa cujo objetivo se prenderia com a revisita das 

narrativas normalmente encontradas nas histórias infantis, procurando dar-lhes uma volta 

no sentido de tornar o papel dos personagens femininos ativos ao invés de passivos, com 

vontade própria e protagonistas da sua própria história.   

As atividades (dirigidas, não só a crianças, mas também a agentes de educação) focar-se-

ão na análise de uma história infantil, preferencialmente conhecida do público, de forma 

a alterar essa narrativa, redesenhando a sua moral.  

 A oficina poderá, igualmente, integrar uma fase de projeção de uma intervenção em 

ambiente escolar, contemplando a pintura, a técnica de paste-up (colagem), desenho e 

escrita em mural, incluindo uma componente colaborativa com os alunos.   

Alinhamento de atividades:         

-  Breve apresentação da autora e projeto Mural da História,      

-  Introdução da história a trabalhar,        

-  Análise da narrativa apresentada,   

-  Alteração das premissas e da moral da história,    

-  Partilha dos resultados entre os participantes,    

-  Breve apresentação de um projeto de intervenção em espaço escolar.   

nota:  Os participantes deverão levar papel, lápis e caneta. 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

6 presencial 

HBG 117 
Artes Plásticas: ‘Dos têxteis tradicionais aos e-têxteis’, 

por  Célia Ferreira (APECV) 

resumo: A oficina pretende apresentar as possibilidades de desenvolver projetos 

interdisciplinares onde, através da arte contemporânea, se possa recuperar o património 

local e as tradições têxteis, como por exemplo, os bordados manuais. 

- Breve abordagem das novas tendências educacionais, o ensino através de projetos 

colaborativos “STEAM”, com materiais e-têxtil.  

- Breve história dos têxteis eletrónicos no movimento maker (faça você mesmo).  

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


 
 

 

Modalidade e sala Título, formador e resumo 

- Diferença entre um circuito em série e um circuito paralelo. 

- Os participantes terão a possibilidade de executar um pequeno projeto integrando 

circuitos eletrónico sem materiais têxteis. 

nota:  Será fornecido um kit aos participantes para o desenvolvimento do projeto. 

limite máximo de participantes: 10 (presencial) 

7 presencial 

HBG 317  

(a confirmar) 

Música / Instrumental: ‘Criação musical com os cordofones 

madeirenses’, 

por  Roberto Moritz (CEPAM) 

resumo:  Nesta oficina serão desenvolvidas sugestões de atividades em torno da criação 

musical – exploração, improvisação, composição – utilizando os cordofones madeirenses, 

tais como: musicar o nome, fazer uma “banda sonora” de uma gravura ou de um texto, 

com determinada ação, tempo e personagens. 

Estas atividades estão direcionadas para a sala de aula, onde deverão ser adaptadas e 

alargadas às diversas e diferentes realidades do professor. 

Tendo como ponto de partida estímulos, – sonoros, visuais, literários – será proposto uma 

organização e desenvolvimento de ideias musicais até atingir um “produto musical. 

nota: Os participantes deverão levar o seu próprio instrumento (braguinha, rajão ou viola 

de arame). 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: 15 (presencial) 

8 online síncrona  
Teams 

Multimédia: ‘Fazer bons vídeos com pouco investimento e muita 

criatividade’, 

por Alexandre Neves e Marco Amaral (CEPAM) 

resumo:  Vivemos numa sociedade fortemente influenciada pelas imagens e sons. Desta 

forma, esta formação pretende facultar as ferramentas essenciais para que se trabalhe o 

vídeo na sala de aula, de uma forma mais dinâmica e envolvente. Sabemos de antemão 

que as escolas não estão dotadas de equipamentos de vídeo, mas que os seus alunos e 

docentes possuem, cada vez mais, bons equipamentos pessoais de telecomunicações que 

podem ser utilizados com esse propósito. Mas, porque os produtos multimédia seguem 

determinadas regras, é importante que o professor que trabalhe este tipo de atividade com 

os alunos tenha uma base técnica e alguma experiência artística para que se alcance um 

bom resultado, sabendo que pode utilizar o seu telemóvel, o seu computador e algumas 

aplicações gratuitas para gerar vídeos de grande qualidade. Esta formação tem, assim, 

como principal objetivo fornecer essa base de conhecimento técnico geral e dar a conhecer 

alguns trabalhos artísticos tidos como bons exemplos. 

Esta oficina será composta por uma única sessão onde serão explorados três conteúdos 

principais: 

1 - Como filmar com um smartphone. 

2 - A importância da luz, do espaço e dos enquadramentos. 

3 - Edição de vídeo em programa gratuito (Hitfilm Express). 

Aos formandos será pedido que instalem a versão gratuita do programa de edição de vídeo, 

pois serão realizados pequenos exercícios de captação e edição. 

nota: Os participantes deverão instalar, previamente, o software Hitfilm Express, através 

do link https://fxhome.com/product/hitfilm-express  

limite máximo de participantes: ilimitado (online) 

mailto:congresso.artes@edu.madeira.gov.pt
https://fxhome.com/product/hitfilm-express

