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por 

Lina Trindade Santos 
Sábados 

11, 18  e 25 de maio e 1 de junho, 2013 

Agrupamento de Escolas de Aradas 

Aradas 

AVEIRO 

Destinatários: Professores do Ensino Básico (grupo 110 – 1º ciclo) Professores de Educação 

Musical (Grupo 250 - 2º ciclo), professores de Música (Grupo 610 - 3º ciclo) 
 

Duração 25 horas (1 u.c.) 

Horário 

11 e 18 de maio, 2013 
10.30h/13.30h   
14.30h/18.00h 

25 de maio e 1 junho, 2013 10.30h/13.30h   
14.30h/17.30h 

 

Local: Agrupamento de Escolas de Aradas  - EB23 de Aradas 
 
 
 
 



Objetivos  

1. Compreender noções simples de áudio digital; 

2. Gravar, editar e exportar arquivos de áudio; 

3. Criar partituras digitais 

4. Criar recursos pedagógicos com recursos às TIC 
 
Conteúdos 
1.Áudio digital 

- noções básicas de áudio digital 

- software de edição de áudio digital: Audacity (aplicação freeware de edição, gravação e 
mistura áudio, licenciado sob a licença GNU General Public License, GPL) 

2. Edição de partituras 

- MuseScore (aplicação freeware de notação musical gratuita, distribuído sob licenciado GNU 
General Public License, GPL) 

 

Avaliação 

A avaliação terá um carácter qualitativo e quantitativo, espelhado numa escala 
classificativa de 0 a 10 valores, de acordo com o teor da Circular nº3 do CCPFC, de 
Setembro de 2007.  
 
Os registos de avaliação dos formandos atendem a todos os elementos que traduzam o 
desempenho do formando, nomeadamente: 
 

1- assiduidade 

2- participação 

3- trabalhos e atividades realizadas 

4- trabalho final 

 

Nota: Para a participação nesta ação de formação é necessário trazer auscultadores e 

computador portátil. 

 

 

Lina Trindade Santos 
 
Licenciada em Ciências Musicais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa e profissionalizada pela Escola Superior de Educação de Lisboa. 

Realizou um Curso Profissional de Som na Academia de Audiovisuais. É aluna de mestrado em 

Gestão de Sistemas e-Learning na FCSH da UNL. É professora de Música no Agrupamento de 

Escolas de Bucelas e coordenadora do Clube de Rádio Escolar Ebibu. É formadora na área da 

Expressão Musical no ensino profissional. É autora de manuais escolares. Tem experiência em 

edição de partituras em trabalho realizado para o CESEM e para o INET. 

 

Inscrição  

A inscrição deverá ser efectuada  para o  email apem.educacaomusical@gmail.com, 

enviando a ficha de inscrição e o comprovativo do pagamento.  

O pagamento também poderá ser feito por cheque e enviado por correio ou 

transferência bancária para o NIB da APEM: 0018 0000 0060 8889 0013 6 - Banco 

Santander Totta.  



A inscrição ficará formalizada quando se receber a ficha de inscrição e a fotocópia do 

pagamento ou confirmação bancária da transferência até 6 de maio de 2013. 

 

 

Valor da inscrição 

Sócios da APEM- € 100  
Não sócios- € 120 
Professores do Agrupamento de Escolas de Aradas (3 vagas)- € 55 
 
10% de desconto para inscrições de grupo de 4 ou mais professores que combinem 
inscrever-se como grupo. Devem enviar por email a constituição do grupo antes de 
procederem ao pagamento de forma a poderem beneficiar do desconto. 
 
 
Nota: O curso realizar-se-á com um número mínimo de 15 participantes  
e máximo de 25.  
Será atribuído um certificado a todos os participantes que estiverem presentes no mínimo a 
2/3 da formação. 
O certificado com atribuição de créditos para efeitos de progressão na carreira depende da 
avaliação do formando de acordo com o RJFC (D.L.n.º207/96 de 2/11) 
 
 
 
Informações 

Sede da apem/cfapem  

Rua D. Francisco Manuel de Melo, 36 - 1º Dto. 1070-087 LISBOA 

de 2ª a 6ª feira das 10h às 12.30h e das 14h às 17.30h 

Tel. e Fax 21 3868101  - Tm. 917592504 / 960387244 

 apem.educacaomusical@gmail.com                      http://www.apem.org.pt 
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AGRUPAMENTO	  DE	  ESCOLAS	  DE	  ARADAS	  (160015)	  
 

Rua da Maurícia - Aradas 

3810- 433 AVEIRO 

Telefone: 234350100 

Fax: 234350101/2 

Email: eb23aradas@gmail.com 

 

 


