
 
 
 

Música – Expressão e Criatividade 
Oficina para adultos 

 
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 
 
Esta formação tem como objectivos 
proporcionar a  adultos sem ou 
com pouca preparação musical, a 
descoberta dos seus próprios 
recursos expressivos, através de 
actividades muito simples de Voz, 
Movimento e Instrumentais. Estas 
actividades permitir-lhes-ão 
aceder a um novo patamar de 
conhecimento e confiança, alargar 
as suas possibilidades de 
comunicação, expressão e 
criatividade e fruir mais 
plenamente da experiência 
musical. 
 
Sessões: 
 
Sessões Vivenciais diárias durante 
uma semana - de 19 a 23 de 
Dezembro de 2011. 
 
Horário:  
 
De segunda a sexta feira das 
18H00 às 22H00 
 
Vagas:  
Nº min. – 6 participantes/sessão 
Nºmáx. – 12 participantes/sessão 
 

 
Preço: 120 euros (20 horas de 
formação) 
 
 
 
Inscrições 
 
Poderão inscrever-se por email, 
enviando a ficha de inscrição para: 
anatrebelo@sapo.pt 
lamci.cesem@gmail.com 
 
Mais informações:  
93 411 56 76 
21 099 14 75 
 
Os pagamentos serão efectuados 
no primeiro dia do curso através 
de: 
 

• Cheque à ordem de FCSH  
• Numerário à hora das 

sessões 
 
 
Localização: 
 
Edifício I&D 
Av. de Berna, 26 - 4º piso, Sala 
4.06 
1069-061 LISBOA, PORTUGAL 
 
 



 
Formadora: 
 
Catarina Fragoso 
Começou a sua actividade docente 
há 22 anos, inicialmente no ensino 
especializado de música – 
Academia de Música de Espinho – 
tendo passado ao longo do tempo 
pela música no ensino genérico e 
por diversos projectos, de que 
destaca actualmente, o 
Laboratório Instrumental, na 
Academia de Música de Santa 
Cecília.   Na sua formação conta 
com o 8ºgrau de piano, licenciatura 
pela Escola superior de Educação 
de Lisboa e é de momento 
doutoranda na FCSH.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ficha de Inscrição 

 
 
 
Nome: _________________________ 
 
Data de Nascimento:___/___/___ 
 
B.I nº:________________________ 
 
Morada:________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
 
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  
 
 
 
 


