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abertura do secretariado 
abertura da ‘Feira de edições’
momento artístico:
- Ana Beatriz Gouveia (�nalista do CJA ‘2018 - canto): ‘La Favorita - O 
mio Fernando’ (Gaetano Donizetti) - direção artística de Zélia F. Gomes
- Ninfas do Atlântico:  ‘Adagio’  (Tomaso Albinoni) e ‘Time to say goodbye’ 
(Francesco Sartori & Luccio Quarantotto) - dir. artística de Zélia F. Gomes
- Equipa de Coordenação Regional de Expressão Plástica: Ricardo 
Lapa, Miguel Carvalho, Susana Silva e Teresa Gouveia
Sessão o�cial de abertura 
Entrega dos troféus “Prémio Educação Artística ’2018”
Conferência de abertura:
Virgílio Caseiro: ‘Sociedade. Educação. Música’
(intervalo)
sessão plenária 1:
«ARTE PARA TODOS: DA TEORIA À PRÁTICA»
- Mónica Savá: ‘Oportuni-danças: ferramentas, recursos e outras 
magias da dança terapia na educação’
- Pedro Moreira e Ana Gama: ‘A música na comunidade em 
diferentes contextos: da teoria à prática’
- Marcelo Melim: ‘Divertidamente - o programa de aprendizagem 
socioemocional da Convivialidade Escolar na EMD do 1º ciclo’
- Moderação: Sónia Gouveia
(almoço)
Tema a debate - Biblioterapia
- So�a Henriques: ‘A magia das histórias’
Sessão ‘Madeira Curtas 2018’ - visualização dos trabalhos
O�cinas - sessão 1:
- ‘Escrita criativa’, por Carolina Caldeira
- ‘Produção audiovisual de um videoclip musical’, por 
Fernando Alves e Rui Duque
- ‘Aplicação de conceitos fundamentais  de composição 
extemporânea (improvisação), nos domínios artísticos da 
música erudita ocidental e jazz na sala de instrumento 
através da forma ‘tema e variações’ , por Manuel Andrade
- ‘Metodologia e prática no domínio da expressão musical - 
dos 5 aos 8 anos de idade’, por Virgílio Caseiro
- ‘Atividades com plástico prensado’, por Miguel Carvalho, 
Ricardo Lapa, Susana Silva e Teresa Gouveia
- ‘Modalidade artística de expressão dramática/teatro’, por 
Diana Pita
- ‘Modalidade artística de dança: educar pela dança’,  por Carla 
Rodrigues
(intervalo)
O�cinas - sessão 1 (cont.)
(conclusão dos trabalhos) 
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abertura do secretariado e  ‘Feira de edições’
momento artístico:
- Maria Inês Silva (participante no CJA ‘2018 - �auta transversal):  
’Suite n.º 1’  (Telemann) - direção artística de Tânia Fernandes
- acompanhamento ao piano de Parandzem Khachkalyan
sessão plenária 2: 
«FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS DO SÉC. XXI»
- Rogério Barros: ‘Narrativas transmédia em educação – Inovar nas 
práticas pedagógicas’
- Sara Carvalho: ‘O gato e a andorinha: a construção de signi�cados 
em jovens ouvintes’
- João Pedro Pereira: ‘Atividade de Cinema de Animação - uma 
ferramenta de expressão atual’
- Moderação: Marília Rodrigues
(intervalo)
Comunicações livres - sessão 1
- Música e Teatro:
- Patrícia Sousa: ‘Flexibilidade curricular nas disciplinas artísticas – 
Educação Musical: desa�os e sugestões’
- Micaela Sousa: ‘“O Bando do Lim” – Jogo de aprendizagem de 
bandolim’
- Luís Zagalo: ‘Academia de Música de Elvas - uma escola eclética em 
contexto transfronteiriço’
- Israel Barretto: ‘Treinamento para o ator de teatro: práticas físicas 
para a prontidão copórea em cena’
- Moderação: Sérgio Guimarães
(almoço)
Apresentação de edição:
‘Aprender com o cinema - o �lme como modelo alternativo de 
aprendizagem’, por Vasco Cunha
Documentários ‘Modalidades Artísticas’ e ‘Do outro lado 
do mar’, de Diana Serrão
O�cinas - sessão 2
- ’Do midi ao playback instrumental - Studio One Prime’, por 
Ricardo Correia
- ‘Histórias mágicas... Era uma vez...’, por So�a Henriques
- ‘O jogo físico na cena: práticas físicas para a prontidão 
corpórea’, por Israel Barretto
- ‘Possibilidades e adaptabilidades dos cordofones 
madeirenses - técnicas, exercícios e repertório’, por Graciano 
Caldeira
- ‘Modalidade artística de canto coral’, por Leonor Mêna
- ‘O azulejo’, por Renato Nóbrega 
- ‘Dançar a vida com arte’, por Delta Gouveia e Helder Silva
- ‘Modalidade artística de dança: educar pela dança’,  por Carla 
Rodrigues
(intervalo)
O�cinas - sessão 2 (cont.)
(conclusão dos trabalhos) 
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abertura do secretariado e  ‘Feira de edições’
momento artístico:
- Gonçalo Jesus (�nalista do CJA ‘2018 - saxofone): ’Pequena Czarda’ 
(Pedro Iturralde) -  direção artística de Lino Fernandes
- acompanhamento ao piano de Parandzem Khachkalyan
sessão plenária 3: 
«A ARTE E A IDENTIDADE CULTURAL: NARRATI-
VAS GLOBAIS EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA»
- Natalina Santos: ‘A introdução de instrumentos populares nas 
atividades extracurriculares: estudo de uma boa prática de defesa e 
divulgação de tradições locais e regionais na educação’
- Patrícia Costa: ‘O ensino da música tradicional no séc. XXI em 
Portugal: desa�os e novos paradigmas’
- Adalgisa Pontes e Carlos Almeida: ‘A arte como a�rmação 
cultural’
- José Alberto Rodrigues: ‘Histórias Recon(r)tadas: identidade e 
narrativas na Educação Artística, através dos livros Pop-Up’
- Moderação: Ricardo Araújo
(intervalo)
Comunicações livres - sessão 2
- Expressão e Educação Plástica:
- Mariana Ribeiro, Dalila Calaça e Sílvia Carreira: ‘“Mara salva os 
roazes”- A ilustração como instrumento de exploração e construção 
de conhecimento cientí�co’
- Mariana Ribeiro: ‘Ferramentas pedagógicas do séc. XXI - “Ser ou do 
não ser”’
- Margarida Lemos Gomes: ‘Re�exões e estratégias pessoais’
- Moderação: Ricardo Lapa
(almoço)
Documentário ‘Um dia de um campeão’, com Vânia Fernandes, 
David Atouguia, Helder Vasconcelos e Vera Santos
O�cinas - sessão 3
-’Cutout animation (animação de recortes)’, por João Pereira
- ‘Música dos 3 aos 5 - atividades e estratégias para a vivência 
e o desenvolvimento de competências artísticas na 
educação pré-escolar’ , por Susana Vilar
- ‘A voz... para o teatro’, por Fábio Ferro
- ‘Princípios de um improviso’, por Rodolfo Cró 
- ‘Modalidade artística de canto coral’, por Leonor Mêna
- ‘Como criar livros Pop-Up: os primeiros passos na criação de 
um portefólio com técnicas essenciais’, por José A.  Rodrigues
- ‘Modalidade artística de expressão dramática/teatro’, por 
Diana Pita
- ‘Oportuni-danças: ferramentas, recursos e outras magias 
da dança terapia na educação’, por Mónica Savá
(intervalo)
O�cinas - sessão 3 (cont.)
Sessão o�cial de encerramento
momento artístico:
Charamelas, da EB1/PE/C Eng.º Luís Santos Costa, Machico
(conclusão dos trabalhos) 
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passeio pela ‘Levada do Alecrim’ 1

- Distância: 6,8 km (3,4 x 2 - ida e volta)
- Di�culdade: Fácil
- Duração:  2h00/2h30
- Início/Fim: Rabaçal, Calheta
- Paragem: no �nal do trajeto, antes do regresso, descanso e pequeno 
lanche (da responsabilidade de cada um dos participantes) junto à 
Lagoa da “Dona Beja”
- Descrição: 
A Levada do Alecrim insere-se no grupo das levadas que têm o seu 
início na zona do Rabaçal. O percurso é de fácil acesso e encontra-se 
visivelmente demarcado.
Durante o percurso é possível encontrar túneis de urzes que, apesar de 
cercarem o trajeto, criam cenários únicos envolventes, várias zonas de 
observação de paisagens profundas (sendo o Vale do Rabaçal e o da 
Ribeira da Janela os cenários mais comuns) e várias a�uentes dos 
principais ribeiros com origem no Paul da Serra, sendo que os tem de 
ultrapassar, não havendo por norma di�culdade nessa transposição.
Aproximadamente 500 metros após o início do percurso, é possível 
encontrar a Ribeira do Alecrim que abastece a Central Hidroelétrica 
da Calheta. É frequente encontrar também, ao longo do trajeto, uma 
variedade considerável de endemismos, como a leituga e a orquídea 
da serra. 
Percorridos cerca de 3,4 km chega à ‘madre’ da Levada do Alecrim, 
podendo desfrutar da bonita Lagoa da “Dona Beja”, assim como de 
outras pequenas lagoas circundantes.
O regresso fazer-se-á pelo mesmo trajeto.

almoço convívio 1

Local a con�rmar

1 atividade não incluída na inscrição do CEA ‘2018 | valor: 12€ 
(o valor inclui transporte (saída do Funchal pelas 9h00, local a con�rmar) e almoço 

- válido também para acompanhantes não inscritos no congresso 
 + informações e inscrições no secretariado até 7/9 (14h00)

10h00

13h00
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