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Modalidade / Horas 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo 
 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 250 e 610 
 
Formador(es) 
Rui Fernandes 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Junho - 3, 8, 15, 17, 22, 24, 29   Julho - 1 das 
21.00-23.00h e 6 das 21.00-22.00h (As sessões em falta 
serão marcadas por acordo entre formador e 
formandos). Prazo-limite de inscrição - 29 de Abril. Local 
- Escola EB - 2,3 de Perafita 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
Muito se tem ouvido falar da utilização da tecnologia da 
informática aplicada à música, sendo esta uma das 
primeiras actividades a merecer a atenção dos 
programadores. O computador é uma ferramenta 
indispensável, independentemente da actividade que se 
vai exercer no universo da música digital (composição, 
arranjo, orquestração, gravação, notação, etc.). No 
entanto, o aparecimento destes recursos originou uma 
série de dúvidas que muitas vezes conduz à sua não 
utilização e/ou rentabilização. Daí a necessidade de 
criação de um espaço de reflexão e prática dedicado à 
tecnologia no âmbito da música. 
 
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didácticos 
Partilha de experiências/recursos/saberes no seio da 
comunidade educativa. 
Estímulo a estratégias pedagógicas promotoras de 
metodologias inovadoras. 
Produção, utilização e avaliação de recursos educativos 
digitais potenciadores da construção do conhecimento. 
Mudança de práticas, com a integração de ferramentas 
de comunicação e interacção à distância, no processo 
de ensino e aprendizagem. 
Consolidar procedimentos de acção quanto ao recurso a 
equipamento áudio / informático disponível, de modo a 
que, no final desta oficina, o formando manipule com à 
vontade determinado equipamento áudio / informático, 
fazendo com que este se torne um precioso auxílio na 
sua prática pedagógica  
 
Conteúdos da acção 
Produção e utilização de recursos para o ensino e 
aprendizagem: 
Transmissores e receptores; 
MIDI; 
Sequenciadores; 
Gravação digital para HD; 
Produção musical no computador. 

Construção de actividades a realizar em contexto de 
sala de aula, por parte de cada formando/grupo de 
formandos. 
Avaliação das actividades realizadas – reflexão, análise 
e discussão em grupo. 
 
Metodologias 
Parte-se do diagnóstico dos saberes e experiências dos 
participantes, bem como dos seus contextos 
profissionais, os quais serão abordados numa 
perspectiva de crítica reflexiva e de construção do 
conhecimento.  
Os conteúdos são apresentados e demonstrados, sendo 
fornecido aos formandos documentação sobre os 
conteúdos bem como disponibilizada numa plataforma 
de comunicação – Moodle – informação útil e 
exemplificação sobre os recursos utilizados. Serão 
criados espaços de debate sobre os conteúdos 
explorados. 
À medida que os conceitos vão sendo introduzidos, os 
formandos realizam individualmente ou em grupo 
gravações midi/áudio, sonorizações, 
arranjos/composições musicais, utilizando os recursos 
disponíveis.  
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes. Os critérios de 
avaliação a utilizar são: assiduidade; qualidade da 
participação no contexto dos objectivos / efeitos a 
produzir; qualidade do trabalho individual, relatório de 
reflexão crítica ou relatórios de progresso. Para cada 
critério de avaliação é definida uma escala qualitativa de 
5 níveis e uma escala quantitativa, em percentagem, 
afecta a esses níveis. A média dos resultados obtidos 
nos três critérios de avaliação constitui o valor médio de 
desempenho que é depois traduzido numa classificação 
quantitativa final. 
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 
Inscrições online  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/candidatura.htm  
(Preenchimento do boletim online e envio directo via correio 
electrónico. Esta funcionalidade está disponível para os 
utilizadores em computadores com um gestor de correio activo, 
do tipo Outlook ou Outlook Express). 
 
Transferir boletim de candidatura  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc 
(Transferência do boletim de candidatura, em formato .doc de 
MS Word, versão 97-2003, preenchimento e envio anexo a 
uma mensagem para cfaematosinhos@mail.telepac.pt ). 


