
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

MÚSICA DE COLO 
 

Orientações Musicais para Pais  Acompanhados de 
Bebés e Crianças 

 
Formação do LAMCI – CESEM – 2011/2012 

(Laboratório de Música e Comunicação para a Infância – 
Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical – FCSH/UNL) 

	  
 
Apresentação 
Destinadas a bebés e crianças em 
idade pré-escolar, as sessões de 
orientação musical constroem-se a 
partir da interacção entre 
pais/adultos e bebés/crianças num 
ambiente musical e interpessoal 
dinâmico, composto por linguagens 
musicais diversas e actividades a 
partir das quais se explora o som, 
o corpo, o espaço e o tempo, se 
desenvolve o vocabulário e o 
pensamento musical da criança. 
 
Sessões:  
0 – 2 anos – sábado, 10h15 – 11h 
2 – 5 anos – sábado, 11h15 - 12h 
 
Vagas:  
Nº mínimo – 5 crianças/sessão 
Nº máximo – 12 crianças/sessão 
 
Inscrição: 25 euros  
Mensalidade: 40 euros por 
mês. 
Poderão inscrever-se por mail, 
enviando a ficha de inscrição para: 
anatrebelo@sapo.pt 
 

Mais informações:  
93 411 56 76 
21 099 14 75 
 
Os pagamentos poderão ser 
efectuados até ao dia 7 de cada 
mês através de: 
- Cheque à ordem de FCSH – 
Música de Colo edição 2 
- Numerário à hora das sessões 
- Transferência Bancária (com 
entrega de comprovativo de 
pagamento). 
 
Destinatários:  bebés e 
crianças em idade pré-escolar 
acompanhadas dos seus Pais 
 
Calendarização; 
De dia 24 de Setembro de 2011 a 
30 de Junho de 2012 
 
Localização:  Edifício I&D 
Av. de Berna, 26 - 4º piso, Sala 
4.06 
1069-061 LISBOA, PORTUGAL 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Formadores: 
 
António Rodrigues concluiu o 
curso de Flauta Transversal na 
Escola de Música do Conservatório 
Nacional e a licenciatura em 
Ciências Musicais na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas; 
realizou uma pós-licenciatura em 
Educação na mesma faculdade. 
Tem desenvolvido a sua actividade 
de professor em diferentes 
contextos sócio-educativos: 
Creches, Jardins de Infância, 
Escolas do 1º, 2º e 3º ciclos do 
Ensino Básico e em projectos de 
multideficiência enquanto 
flautista  com o grupo de teatro 
Korpus. Colaborou com a 
Companhia de Música Teatral nos 
projectos BebéBabá e Grande 
Bichofonia 
 
Fernanda Lopes é licenciada 
em Ciências Musicais pela 
Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa. Fez o Curso Geral de 
Música do Instituto Gregoriano. 
Estudou Viola dedilhada no 
Conservatório de Música. 
Participou em diversos Festivais 
da Eurovisão. Responsável pela 
direcção e arranjos vocais em 
programas de televisão, trabalha 
regularmente em estúdios de 
gravação. É Autora/Compositora. 
 
  
Coordenação: Ana Monção 
Aconselhamento Científico: 
Profª. Doutora Helena Rodrigues 
 
Secretariado: Drª Ana Rebelo 
 

 

Ficha de Inscrição 
 

Nome do bebé/criança:_________ 
 
Data de Nascimento:___/___/___ 
 
B.I nº:________________________ 
 
Morada:________________________
________________________________ 
________________________________ 
 
Encarregado de 
Educação:_______________________ 
 
Parentesco:_____________________ 
 
Telefone/Telemóvel:______________ 
Email:__________________________  
 
NIF:__________________________ 
 
Autorizo a captação áudio e vídeo 
das sessões para fins educativos, 
de investigação e divulgação da 
responsabilidade do LAMCI/CESEM. 
 
Assinatura do Encarregado de Educação, 
 
 


