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O presente trabalho propõe-se a criar e a implementar uma disciplina de Oferta 
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Introdução	
	

Este	Projeto	Educativo	nasceu	da	conjugação	dos	meus	interesses	enquanto	aluna	do	

Mestrado	em	Ensino	de	Música	da	Universidade	de	Aveiro	com	os	do	Conservatório	

do	 Vale	 do	 Sousa	 (CVS),	 onde	 era	 professora	 de	 piano	 e,	 à	 altura	 deste	 projeto,	

membro	do	Conselho	Pedagógico	desta	escola	Assim,	na	primavera	de	2012,	quando	

a	 proposta	 de	 alteração	 aos	 planos	 de	 estudo	 dos	 cursos	 de	 música	 no	 Ensino	

Secundário	 foi	 divulgada,	 abrindo	 a	 possibilidade	 às	 escolas	 de	 criarem	 uma	

disciplina	de	Oferta	Complementar	para	este	nível	de	ensino,	propus	ao	CVS	criar	e	

implementar	a	disciplina	A	Propósito	da	Música1.	

A	 ideia	 original	 para	 a	 criação	 desta	 disciplina	 foi-se	 configurando	 primeiro	

informalmente	através	do	que	se	ia	constatando	em	conversas	entre	professores	dos	

mais	 diversos	 instrumentos	 e	 disciplinas	 do	 CVS,	 nos	 momentos	 de	 reunião	 ou	

convívio.	O	parecer	generalizado	era	de	que	a	grande	maioria	dos	alunos	da	escola,	

com	 destaque	 para	 os	 do	 ensino	 secundário	 –	 mais	 velhos	 e	 alguns	 até	 já	

determinados	 a	 prosseguir	 os	 seus	 estudos	 musicais	 no	 futuro	 –,	 carecia	 de	

conhecimentos	gerais	da	música.	

Contribuíram	também	os	laços	afetivos	que	se	geraram	entre	os	professores	(no	qual	

me	incluo)	e	os	alunos,	suscitando	nos	primeiros	um	sentimento	de	preocupação	e	de	

responsabilidade	em	relação	à	formação	musical	(e	geral)	dos	segundos.	

																																																								
1	A	primeira	divulgação	desta	proposta	deu-se	a	23	de	abril	de	2012	através	de	um	
email	 enviado	 pela	 Agência	 Nacional	 para	 a	 Qualificação	 e	 Ensino	 Profissional,	 IP	
(ANQEP)	dirigido	aos	Diretores	Pedagógicos	das	escolas	de	ensino	especializado	da	
música	com	o	documento	Proposta-base	da	Revisão	da	Estrutura	Curricular	dos	Cursos	
Básicos	 e	 Secundários	do	Ensino	Artístico	Especializado	 anexado.	 Este	 email	 foi,	 por	
sua	vez,	reencaminhado	pela	Diretora	Pedagógica	do	CVS,	professora	Fernanda	Alves,	
para	todos	os	professores	desta	escola	para	consulta	e	contributos	(ver	anexos	1	e	2).	
Esta	 proposta	 de	 alteração	 dos	 planos	 dos	 cursos	 artísticos	 especializados	 veio	 a	
concretizar-se	 no	 verão	 desse	 ano	 com	 a	 publicação	 das	 Portaria	 n.º	 225/2012,	 de	
30/07	 e	 Portaria	 n.º	 243-B/2012,	 de	 13/08	 relativamente	 aos	 cursos	 do	 ensino	
básico	e	secundário,	respetivamente.	
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Verificou-se	 ainda	 que	 poderia	 contribuir	 para	 a	 concretização	 de	 alguns	 dos	

objetivos	do	Projeto	Educativo	do	CVS	no	que	se	refere	ao	sucesso	da	aprendizagem	

nos	Cursos	Secundários	de	Música,	nomeadamente:	apoiar	e	responsabilizar	o	aluno	

ao	 longo	 do	 seu	 percurso	 académico;	 proporcionar	 vivências	 de	 enriquecimento	

curricular	(Alves	et	al,	2012,	pp.	34-35).	

Por	último,	 surgiu	da	minha	vontade	pessoal	em	contribuir	mais	ativamente	para	o	

crescimento	 e	 desenvolvimento	 da	 escola,	 tendo	 em	 consideração	 o	 meu	

envolvimento	com	a	comunidade	escolar	à	altura,	uma	vez	que	 trabalhei	no	CVS	ao	

longo	de	mais	de	uma	década	entre	os	anos	letivos	de	2003/2004	e	2014/2015	como	

professora	de	piano,	 acumulando	entre	2009/2010	e	2013/2014	a	 coordenação	do	

Departamento	de	Teclas	e	Percussão,	integrando	assim	o	Conselho	Pedagógico	desta	

escola.	

Desde	 o	 início	 da	 minha	 atividade	 profissional	 nesta	 escola,	 fui	 sentindo	 na	

generalidade	dos	meus	alunos	e	respetivos	pais,	não	apenas	no	início	da	sua	formação	

mas	também	ao	longo	do	seu	percurso	na	escola,	uma	falta	de	conhecimentos	gerais	

da	 música,	 nomeadamente	 no	 que	 dizia	 respeito	 à	 música	 erudita	 –	 seus	

compositores,	épocas,	estilos,	obras	de	referência	e	até	mesmo	instrumentos	–,	como	

resultado	 de	 um	 pobre	 consumo	 cultural	 e	 musical	 erudito	 característico	 de	 uma	

região	cujos	habitantes	possuem,	em	média,	baixas	qualificações	académicas	e	as	suas	

profissões	são,	na	sua	maioria,	ligadas	ao	sector	secundário.	

Verificava	estes	factos	ao	longo	das	conversas	nas	aulas	com	os	alunos	e	em	reuniões	

com	os	pais	e	encarregados	de	educação,	situação	que	contrastava	com	o	facto	do	CVS	

ser	uma	escola	de	ensino	especializado	da	música,	na	qual	os	planos	 curriculares	 e	

respetivos	 programas	 das	 disciplinas	 são	 concebidos	 tendo	 como	 fundamento	

aspetos	e	repertório	maioritariamente	provenientes	de	música	erudita.	

Se	 inicialmente,	 o	 meu	 envolvimento	 com	 o	 CVS	 estava	 relacionado	 com	 a	 minha	

atividade	 como	 professora	 de	 piano,	 desenvolvida	 na	 sala	 de	 aula	 e	 nas	 outras	

funções	 inerentes	à	docência,	rapidamente	senti	necessidade	de	 ir	além	do	trabalho	

realizado	 dentro	 da	minha	 sala	 de	 aula	 e	 apresentado	 em	 audições	 de	 classe	 e/ou	

gerais	 e	 passar	 a	 participar	 mais	 ativamente	 nas	 atividades	 interdisciplinares,	
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envolvendo	 as	 várias	 classes	 de	 instrumento	 e	 disciplinas	 teóricas.	 Desta	 forma	

realizaram-se,	 por	 minha	 iniciativa:	 um	 recital	 de	 música	 de	 câmara	 em	 junho	 de	

2008,	 onde	 executei	 juntamente	 com	 os	 professores	 de	 clarinete	 e	 de	 violoncelo	 o	

Trio	 op.	 114	 de	 Brahms	 para	 clarinete,	 violoncelo	 e	 piano,	 que	 contou	 com	 a	

colaboração	 dos	 comentários	 do	 professor	 de	 História	 da	 Música;	 a	 celebração	 do	

200º	aniversário	da	morte	de	Haydn	em	2009	–	que	consistiu	num	recital	de	alunos	

comentado	pelos	alunos	de	História	da	Música	com	a	 interpretação	de	Sonatas	para	

piano	 deste	 compositor;	 o	 concerto	 comemorativo	 dos	 200º	 aniversário	 de	

nascimento	de	Chopin	e	de	Schumann	em	2010	–	realizado	por	professores	aquando	

do	 concerto	 do	 Dia	 Mundial	 da	 Música	 (1	 de	 outubro),	 onde	 foram	 interpretadas	

várias	 obras	 de	 música	 de	 câmara	 e	 piano	 solo,	 envolvendo-se	 assim	 também	 os	

professores	 de	 outros	 instrumentos,	 nomeadamente	 de	 cordas	 e	 de	 sopros.	 Estas	

iniciativas	 vieram	 no	 sentido	 de	 oferecer	 à	 comunidade	 escolar	 a	 oportunidade	 de	

conhecer	compositores	e	reportório	diversificados,	assim	como	factos	relevantes	do	

ponto	de	vista	histórico,	promovendo	assim	o	acesso	e	o	desenvolvimento	da	cultura	

musical	erudita.	

O	meu	envolvimento	na	escola	tornou-se	ainda	mais	evidente	quando,	a	partir	do	ano	

letivo	 2009/2010,	me	 foi	 atribuído	 o	 cargo	 de	 Coordenadora	 do	 Departamento	 de	

Teclas	e	Percussão,	integrando	assim,	o	Conselho	Pedagógico,	passando	a	ter	uma	voz	

mais	 ativa	 e	 direta	 nas	 decisões	 tomadas	por	 este	 órgão,	 participando	 assim,	 como	

coautora,	na	elaboração	do	Projeto	Educativo	da	escola	para	o	quadriénio	2012-2016,	

o	que	me	permitiu	aprofundar	os	conhecimentos	sobre	a	realidade	da	escola,	da	sua	

comunidade	e	da	região	do	Vale	do	Sousa.	

Ao	 longo	dos	 anos,	 sempre	 tive	mais	 alunos	do	 curso	básico	de	música	do	que	dos	

cursos	secundários.	No	entanto,	o	contacto	com	estes	últimos,	incluindo	os	de	outros	

instrumentos	que	frequentavam	as	disciplinas	de	Prática	ao	Teclado	e	de	Instrumento	

de	 Tecla	 na	 minha	 classe,	 alguns	 ainda	 decididos	 a	 prosseguir	 os	 seus	 estudos	

musicais	 no	Ensino	 Superior,	 fez-me	 sentir	 também	 responsável	 pela	 sua	 formação	

musical	 geral	 verificando	 que,	 na	maior	 parte	 dos	 casos,	 estes	 alunos	 careciam	 de	

conhecimentos	da	chamada	cultura	geral,	não	só	ao	nível	da	Música,	 como	 também	
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das	 restantes	 artes	 que	 com	 ela	 estão	 envolvidas	 –	 Literatura	 e	 Poesia,	 Pintura,	

Escultura,	Teatro	e	Cinema.		

Estes	alunos	frequentavam	também,	naturalmente,	as	restantes	disciplinas	do	Curso	

que	incluíam	a	então	designada	disciplina	de	História	da	Música	e	também	Análise	e	

Técnicas	 de	 Composição.	 Contudo,	 parecia-me	 que	 os	 conhecimentos	 adquiridos	

nestas	 disciplinas,	 sem	 dúvida	 fundamentais	 para	 a	 formação	 dos	 alunos,	 eram	

insuficientes	e	desarticulados	com	as	suas	próprias	experiências.	

O	 que	 eu	 sentia	 que	 falhava	 na	 aprendizagem	 dos	 alunos	 em	 relação	 a	 estas	

disciplinas	leva-me	a	encontrar	uma	analogia	com	a	aprendizagem	da	língua	materna.	

Antes	 de	 uma	 criança	 começar	 a	 aprender	 a	 ler	 e	 a	 escrever,	 já	 é	 capaz	 de	 usar	

corretamente	a	linguagem	na	sua	forma	verbal.	Assim,	também	estes	alunos	antes	de	

se	 debruçarem	 sobre	 a	 aprendizagem	 da	 História	 da	Música	 e	 sobre	 a	 análise	 das	

obras	musicais,	 deveriam,	 na	minha	 opinião,	 já	 estar	 familiarizados	 com	 a	 audição	

destas.	Sendo	tudo	feito	em	simultâneo,	será	como	aprender	uma	segunda	língua,	que	

poderá	 vir	 a	 ser	 muito	 bem	 desenvolvida,	 mas	 que	 dificilmente	 será	 dominada	 ao	

mesmo	nível	de	competências	que	a	língua	materna.	

De	uma	forma	geral,	tendia	a	verificar	na	minha	experiência	enquanto	professora	de	

piano	que	muitos	alunos	não	vão	a	concertos,	a	peças	de	teatro,	a	museus	e	galerias,	

nem	leem,	excetuando-se	as	visitas	de	estudo	que	lhe	vão	sendo	proporcionadas	e	os	

livros	 do	 Plano	 Nacional	 de	 Leitura	 obrigatórios	 que	 vão	 sendo	 exigidos	 nas	

disciplinas	da	Formação	Geral.	

Apesar	 de	 vivermos	 numa	 época	 em	 que	 o	 conhecimento	 em	 qualquer	 área	 está,	

quase	sempre,	à	distância	de	um	clique,	graças	às	inovações	tecnológicas	dos	últimos	

anos,	verificava	ainda	que	os	alunos	não	se	sentem	suficientemente	informados	e/ou	

motivados	para	 ir	à	procura	deste	conhecimento,	muitas	vezes	não	o	reconhecendo	

como	fundamental	para	a	sua	formação.	
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Problemática	

Face	ao	exposto,	a	problemática	que	pretendo	investigar	com	este	trabalho	relaciona-

se	com	a	verificação	da	falta	de	conhecimentos	de	cultura	musical	erudita	nos	alunos	

e	 com	 a	 procura	 de	 uma	 solução	 por	 forma	 a	 colmatar	 esta	 falta.	 Neste	 sentido,	

pretendo	 perceber	 se	 a	 implementação	 de	 uma	 outra	 disciplina,	 A	 Propósito	 da	

Música,	 com	conteúdos,	competências,	objetivos	e	metodologias	de	ensino	próprias,	

se	 mostra	 determinante	 para	 a	 aquisição	 de	 conhecimentos	 que	 colmatem	 as	

deficiências	entretanto	verificadas.	

	

Objetivos	

Assim,	os	objetivos	desta	investigação	serão:	

• recolher	 os	 dados	 que	 permitirão	 verificar	 a	 pertinência	 da	 criação	 desta	

disciplina;	

• determinar	um	programa	de	disciplina;	

• realizar	a	sua	implementação;		

• verificar	 se	 a	 mesma	 se	 mostrou	 positiva,	 colmatando	 a	 falta	 de	

conhecimentos	verificada,	proporcionando	vivências	musicais	e	promovendo	

um	maior	sucesso	nas	aprendizagens.	

	

Metodologia	

De	 acordo	 com	 os	 objetivos	 principais	 atrás	 enumerados,	 recorreu-se	 também	 a	

metodologias	diferenciadas	tendo	em	vista	a	eficácia	da	investigação.	

A	 primeira,	 uma	 vez	 que	 o	 objetivo	 é	 verificar	 características	 de	 uma	 situação	 em	

particular,	a	opção	metodológica	utilizada	foi	o	estudo	de	caso.	
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A	 segunda	opção	metodológica	 considerada	mais	 eficaz	para	os	 seguintes	 objetivos	

deste	trabalho	foi	a	investigação-ação.	

Tendo	 em	 consideração	 alguns	 autores,	 o	 estudo	 de	 caso,	 como	 metodologia	 de	

pesquisa,	 dirige	 a	 sua	 utilidade	 para	 casos	 individuais.	 De	 acordo	 com	 Ventura	 o	

Estudo	 de	 Caso	 “visa	 à	 investigação	 de	 um	 caso	 especifico,	 bem	 delimitado,	

contextualizado	 em	 tempo	 e	 lugar	 para	 que	 se	 possa	 realizar	 uma	 busca	

circunstanciada	de	informações”	(2007,	pp.384).	Ainda,	e	segundo	Bell	“o	método	de	

estudo	 de	 caso	 particular	 é	 especialmente	 indicado	 para	 investigadores	 isolados,	

dado	que	proporciona	uma	oportunidade	para	estudar,	de	uma	forma	mais	ou	menos	

aprofundada,	 um	 determinado	 aspeto	 de	 um	 problema	 em	 pouco	 tempo”	 (1993,	

pp.23).	 Segundo	 Yin	 (1994),	 a	 caracterıśtica	 que	melhor	 identifica	 e	 distingue	 esta	

abordagem	metodológica	 é	o	 facto	de	envolver	um	estudo	 intensivo	e	detalhado	de	

uma	entidade	bem	definida	–	o	caso	–	,	pretendendo-se	retratá-lo	em	contexto.	Ainda	

segundo	 este	 autor,	 Yin	 (2001),	 “o	 estudo	 de	 caso	 representa	 uma	 investigação	

empírica	 e	 compreende	 um	 método	 abrangente,	 com	 a	 lógica	 do	 planeamento,	 da	

coleta	e	da	análise	de	dados.	

Relativamente	 à	 metodologia	 investigação-ação,	 foi	 utilizado	 o	 modelo	 de	 Kemmis	

(1989),	 modelo	 este	 que	 segundo	 Coutinho	 et	 al.	 encontra-se	 “direcionado	

concretamente	ao	contexto	educativo,	em	que	o	processo	assenta	em	duas	vertentes:	

estratégica	 e	 organizativa”	 (2009,	 pp.	 368),	 desenvolvendo	 a	 investigação	 em	 4	

momentos:	planificação,	ação,	observação	e	reflexão.	Ainda	segundo	estes	autores,	“se	

se	 trata	 de	 um	 professor	 ou	 de	 outro	 profissional	 que	 tem	 de	 responder	 às	 novas	

exigências	de	uma	situação	ou	fazer	a	avaliação	de	um	programa	em	curso	ou	ainda	

proceder	 a	 alterações	 num	 currículo,	 a	 investigação-ação	 será,	 indubitavelmente,	 o	

processo	mais	valioso	para	a	consecução	do	seu	objetivo”	(2009,	pp.	374).	

Segundo	 Biklen	 e	 Bogdan,	 a	 investigação-ação	 considera	 “uma	 atitude	 prática,	

centrada	 nas	 inquietações	 do	 investigador	 e	 é	 usada	 como	 um	 instrumento	 de	

mudança	social,	que	consiste	na	recolha	de	informações	sistemáticas,	com	o	objetivo	

de	promover	mudanças	sociais”	(1994,	pp.	292-294).	
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De	 facto,	esta	metodologia	permite,	 ciclicamente,	avaliar	e	desenhar	um	novo	plano	

de	ação,	conforme	os	resultados	dessa	avaliação.	

	

Ferramentas	de	obtenção	de	dados	

As	 ferramentas	 de	 obtenção	 de	 dados	 utilizadas	 foram:	 i)	 análise	 documental;	 ii)	

inquérito	por	questionário;	iii)	observação	participante.	

Relativamente	 à	 análise	 documental,	 os	 documentos,	 enquanto	 registos	 escritos,	

oferecem	 informações	 para	 a	 compreensão	 de	 acontecimentos,	 factos	 e	 relações.	 A	

sua	 análise	 é	 um	 importante	 instrumento	 de	 recolha	 de	 dados	 através	 da	 sua	

identificação,	 verificação	 e	 avaliação.	 Assim,	 a	 informação	 recolhida	 poderá	 ser	

analisada	e	utilizada	para	acrescentar	informações	e	validar	evidências,	uma	vez	que	

os	documentos,	em	princípio,	retratam	a	realidade.	

Os	conceitos	de	Análise	Documental	centram-se	em	duas	perspetivas:	 i)	Método	–	o	

estudo	 ou	 investigação	 baseada	 em	 documentos;	 ii)	 Técnica	 –	 conjunto	 de	

procedimentos	que	configuram	um	processo	de	intervenção	sobre	o	material.	

O	primeiro	–	Método	–	identifica	os	documentos	como	base	para	o	desenvolvimento	

de	 estudos	 e	 pesquisas	 em	 que	 o	 interesse	 do	 pesquisador	 define	 os	 objetivos.	

Também	pode	 ser	 entendida	 como	uma	 investigação	 sobre	pesquisa	histórica,	 uma	

vez	 que	 procura	 a	 reconstrução	 crítica	 dos	 dados	 passados	 no	 intuito	 de	 obter	

indícios	para	projeções	futuras.	(Pimentel,	2001).	

O	 segundo	 –	 Técnica	 –	 implica	 procedimentos	 de	 modificação	 e	 transformação	 da	

informação	contida	no	documento	com	vista	à	simplificação	da	compreensão	e	uso	da	

informação.	(Souza	et	al,	2012).	

O	 inquérito	 por	 questionário	 possibilita	 obter	 dados,	 consiste	 em	 apresentar	 um	

conjunto	pré-determinado	de	perguntas	ao	público-alvo.	O	questionário	é,	portanto,	

um	conjunto	estruturado	de	questões,	tendo	em	consideração	a	problemática	–	O	que	

queremos	saber?	O	que	queremos	 investigar?	–,	destinado	a	explorar	e	a	recolher	a	

opinião	das	pessoas	a	quem	se	dirige.	
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Relativamente	 à	 observação	 participante,	 esta	 aplica-se	 sobretudo	 no	 decorrer	 da	

investigação-ação	e	consiste	numa	estratégia	centrada	na	perspetiva	do	investigador,	

em	que	este	observa	em	direto	e	presencialmente	o	fenómeno	em	estudo	(Coutinho	et	

al,	2009,	pp.	373).	

	

Estrutura	

Este	 trabalho	 está	 dividido	 em	 dois	 capítulos.	 No	 primeiro	 capítulo	 é	 descrito	 o	

enquadramento	no	qual	 o	projeto	 é	desenvolvido.	No	 segundo	 capítulo	 é	 exposta	 a	

implementação	do	projeto.	

O	primeiro	capítulo	contém	duas	partes	correspondentes	aos	dois	pontos	de	partida	

da	 investigação:	 a	 descrição	 da	 evolução	 legislativa;	 o	 contexto	 cultural	 e	

socioeconómico	do	Conservatório	do	Vale	do	Sousa.	

O	 segundo	 capítulo	 contém	 também	 duas	 partes	 decorrentes	 dos	 objetivos	 desta	

investigação:	 a	 elaboração	 da	 proposta	 da	 disciplina	 e	 respetiva	 fundamentação	

teórica;	a	sua	implementação	no	ano	letivo	2012/2013.	

	 	



	 29	

1 Enquadramento	
	

1.1 Ensino	artístico	–	ensino	especializado	da	música	

	

Segundo	 a	ANQEP	 (Agência	Nacional	 para	 a	Qualificação	 e	 o	 Ensino	Profissional)	 –	

entidade	 que	 tem	 por	 missão	 coordenar	 a	 execução	 das	 políticas	 de	 educação	 e	

formação	profissional	de	jovens	e	adultos	e	assegurar	o	desenvolvimento	e	a	gestão	

do	sistema	de	reconhecimento,	validação	e	certificação	de	competências	–	os	Cursos	

Artísticos	Especializados,	no	domínio	da	Música,	são	os	mais	indicados	para	o	aluno:	

(i)	que	sente	uma	vocação	nesta	área	e	procura	um	ensino	onde	possa	desenvolver	as	

suas	 aptidões	 ou	 talentos	 artísticos;	 (ii)	 que	 pretende	 uma	 formação	 de	 excelência	

que	o	permita	vir	a	exercer	uma	profissão	neste	 ramo	artístico;	 (iii)	que	ambicione	

estar	melhor	preparado	para	uma	formação	de	nível	superior	no	domínio	da	Música.	

Estes	 cursos,	 que	 têm	 por	 objetivo	 proporcionar	 o	 aprofundamento	 da	 educação	

musical	e	dos	conhecimentos	em	ciências	musicais,	propiciando	o	domínio	avançado	

da	 execução	 dos	 instrumentos	 bem	 como	 das	 técnicas	 vocais,	 podem	 ser	

frequentados	 nas	 modalidades	 de	 regime	 integrado/articulado	 ou	 supletivo	

(http://www.anqep.gov.pt/default.aspx).	

	

Uma	 vez	 que	 a	 oferta	 da	 rede	 escolar	 pública	 é	manifestamente	 reduzida,	 onde	 se	

contam	 apenas	 oito	 escolas	 (Braga,	 Porto,	 Aveiro,	 Coimbra,	 Lisboa	 (2	 escolas),	 Vila	

Franca	de	Xira	e	Portimão),	o	ensino	artístico	vocacional	de	música	em	Portugal	tem	

sido	 assumido	 maioritariamente	 por	 escolas	 privadas	 do	 ensino	 especializado	 de	

música,	 com	autonomia	pedagógica	 (104	escolas,	entre	as	quais	o	Conservatório	do	

Vale	do	Sousa),	que	assim,	dão	resposta	ao	crescente	número	de	alunos	que	procuram	

esta	formação	especializada.	

	

A	 reestruturação	do	 ensino	 artístico	 em	Portugal	 que	 ocorreu	 com	a	 publicação	da	

Portaria	 691/2009	 de	 25	 de	 junho,	 introduziu	 a	 revisão	 curricular	 fundamental	 e	
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indispensável	 para	 a	 sua	 concretização	 em	 contextos	 de	 aprendizagem	 associados,	

indo	 ao	 encontro	 dos	 objetivos	 delineados	 no	 programa	 do	 XVII	 Governo	

Constitucional,	 no	 sentido	 de	 aumentar	 o	 número	 de	 alunos	 a	 frequentar	 o	 ensino	

artístico	 especializado,	 enquadrando-se	 nos	 princípios	 gerais	 definidos	 pela	 Lei	 de	

Bases	do	Sistema	Educativo	e	 respeitando	a	 comunicação	do	Decreto-Lei	nº344/90	

de	2	de	novembro,	no	que	respeita	à	educação	artística	vocacional.	

O	principal	é,	sem	dúvida,	promover	as	 ligações	reprodutivas	entre	as	áreas	da	
educação,	 ensino	 superior,	 ciência,	 inovação	 e	 cultura,	 muito	 particularmente	
através	 da	 coordenação	 das	 políticas	 de	 educação	 e	 de	 cultura,	 por	 via	 da	
generalização	da	educação	artística	em	todo	o	ensino	básico	e	secundário	e	do	
estímulo	 da	 cooperação	 entre	 as	 escolas	 e	 as	 instituições	 e	 agentes	 culturais.	
(Programa	do	XVII	Governo	Constitucional,	pg.	56)	

A	massificação	 do	 ensino	 especializado	 da	música	 que	 derivou	 desta	 reforma,	 uma	

vez	 que	 é	 de	 frequência	 gratuita	 no	 que	 concerne	 ao	 regime	 de	 ensino	 articulado,	

facilitou	 o	 acesso	 a	 alunos	 oriundos	 das	 mais	 diversas	 famílias.	 Este	 regime	 de	

frequência,	destinado	aos	alunos	que	pretendem	fazer	um	curso	oficial	de	música	a	

partir	 do	 5º	 ano	 de	 escolaridade	 do	 2º	 ciclo	 do	 Ensino	 Básico,	 é	 financiado	 na	

totalidade	 pelo	 estado	 português.	 Através	 de	 protocolos	 com	 os	 Agrupamentos	 de	

Escolas	 do	 concelho	 para	 a	 sua	 consecução	 e	 desenvolvimento,	 as	 disciplinas	 da	

formação	vocacional	integram	o	plano	de	estudos	na	escola	do	ensino	regular.	

Para	além	deste	 regime	de	 frequência,	 esta	portaria	prevê	 também	a	 frequência	do	

curso	básico	de	música	em	regimes	de	ensino	supletivo	ou	de	integrado.	No	regime	de	

ensino	supletivo	a	componente	geral	da	formação	é	realizada	na	íntegra	numa	escola	

do	ensino	regular	e	a	componente	artística	é	exclusivamente	realizada	na	escola	de	

música,	 sendo	 que,	 como	 é	 apenas	 financiado	 parcialmente	 pelo	 estado	 português,	

implica	 uma	 propina	 que	 tem	 de	 ser	 suportada	 pelo	 aluno,	 o	 que	 se	 reflete	 num	

menor	número	de	alunos	a	frequentá-lo.	O	regime	de	ensino	integrado	é	semelhante	

ao	articulado	no	que	respeita	ao	financiamento	e	à	integração	dos	planos	de	estudos,	

difere	apenas	no	 facto	de	toda	a	 formação	ser	realizada	apenas	numa	instituição	de	

ensino,	dispensando	quaisquer	protocolos	entre	escolas	do	ensino	regular	e	escolas	

do	ensino	especializado	de	música.	Este	regime	de	frequência	não	está	disponível	no	

CVS.	
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Ao	nível	do	ensino	básico,	existem	o	Curso	Básico	de	Música	e	o	Curso	Básico	de	Canto	

Gregoriano,	 tendo	 os	 seus	 planos	 de	 estudo	 sido	 criados	 ao	 abrigo	 da	 Portaria	 n.º	

225/2012,	de	30/07,	com	a	Declaração	de	Retificação	n.º	55/2012,	de	28/09.	

Relativamente	ao	nível	do	ensino	secundário,	os	planos	de	estudos	foram	criados	ao	

abrigo	 da	 Portaria	 n.º	 243-B/2012,	 de	 13/08,	 com	 a	 Declaração	 de	 Retificação	 n.º	

58/2012,	 de	 12/10,	 alterada	 pela	 Portaria	 n.º	 419-B/2012,	 de	 20/12,	 existindo	 o	

Curso	 Secundário	 de	Música,	 o	 Curso	 Secundário	 de	 Canto	 e	 o	 Curso	 Secundário	 de	

Canto	Gregoriano.	

	

1.1.1 Evolução	legislativa	no	que	respeita	às	alterações	aos	planos	curriculares	

	

O	 ensino	 vocacional	 da	música,	 desde	 a	 sua	 integração	 no	 sistema	 geral	 de	 ensino	

(Decreto-Lei	nº	310/83,	de	1	de	julho),	tem	sido	objeto	de	propósitos	e	ambiguidades	

diversas	 (Ribeiro,	 2013,	 p.	 34).	 De	 facto,	 como	 já	Helena	 Vieira	 afirmava	 em	 2006,	

nenhuma	outra	disciplina	ou	área	do	saber	está	hoje	representada	no	contexto	oficial	

do	sistema	educativo	de	uma	forma	tão	elaborada	e	complexa.	(Vieira,	2006	p.	59).	

Esta	 complexidade	 é	 assim	 bem	 notória,	 quando,	 analisando-se	 os	 diversos	

documentos	 legislativos	 sobre	 o	 Ensino	 Artístico	 Especializado	 de	 Música,	 sejam	

Portarias,	Despachos	ou	Decretos-Leis,	verifica-se	um	grande	número	de	publicações	

que	 levaram	 a	 diversas	 alterações	 ao	 nível	 da	 organização	 dos	 planos	 curriculares	

entre	os	anos	de	1983	e	2012.	A	saber:	

• Decreto-lei	n.º	310/83,	de	1	de	julho	–	Insere	o	ensino	artístico	nos	moldes	
gerais	de	ensino	em	vigor	através	da	reconversão	dos	Conservatórios	de	
Música	 em	 Escolas	 Básicas	 e	 Secundárias,	 criando	 as	 respetivas	 Escolas	
Superiores	 de	 Música	 inseridas	 na	 estrutura	 de	 Ensino	 Superior	
Politécnico.	

• Portaria	n.º	294/84,	de	17	de	maio	–	Aprova	o	plano	de	estudos	dos	cursos	
gerais	de	música,	a	nível	do	2.º	e	3.º	ciclos	do	ensino	básico,	e	o	plano	de	
estudos	do	curso	complementar	de	música,	a	nível	do	ensino	secundário.	

• Despacho	Conjunto	n.º	17/SEAM/SEEBS/84,	de	4	de	outubro	–	Estabelece	
o	funcionamento	dos	cursos	aprovados	pela	portaria	n.º	294/84,	de	17	de	
Maio,	em	regime	articulado.	
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• Despacho	n.º	76/SEAM/85,	de	9	de	outubro	–	Aprova	o	plano	de	estudos	
do	 curso	 básico	 e	 do	 curso	 complementar	 em	 regime	 supletivo.	 É	 de	
salientar	que	os	cursos	supletivos	são	o	equivalente	aos	cursos	de	ensino	
recorrente,	sendo	este	termo	usado	antes	da	reforma	curricular	aprovada	
em	1989	para	o	ensino	genérico,	para	a	designação	destes.	

• Portaria	 n.º	 725/84,	 de	 17	 de	 setembro	 –	 Estabelece	 a	 composição	 da	
componente	 de	 formação	 vocacional	 dos	 cursos	 básico	 e	 complementar	
ministrados	 no	 Instituto	 Gregoriano	 de	 Lisboa	 como	 a	 constante	 dos	
anexos	 I	 e	 II	 a	 esta	 portaria.	 É	 de	 notar	 que	 a	 disciplina	 de	 Canto	
Gregoriano	 do	 curso	 geral	 de	 Música	 referida	 no	 seu	 anexo	 I	 nunca	 foi	
efetivamente	lecionada	neste	nível	de	ensino.	

• Despacho	 n.º	 51/SERE/89,	 de	 26	 de	 julho	 –	 Estabelece	 normas	
respeitantes	a	conteúdos	programáticos	e	exames	de	acumulação	de	grau.	

• Decreto-lei	n.º	286/89,	de	29	de	agosto	–	Estabelece	os	princípios	gerais	
que	ordenam	a	reestruturação	curricular	prevista	na	alínea	e)	do	n.º	1	do	
artigo	59.	da	Lei	de	Bases	do	Sistema	Educativo.	

• Despacho	 n.º	 142/ME/90,	 de	 17	 de	 agosto	 –	 Aprova	 o	 plano	 de	
concretização	 da	 área-escola	 criada	 pelo	 artigo	 6.º	 do	 Decreto-lei	 n.º	
286/89,	 de	 29	 de	 Agosto.	 Esta	 pretende	 constituir-se	 como	 uma	 área	
curricular	não	disciplinar,	com	a	duração	anual	de	95	a	110	horas,	sendo	
seus	objetivos	a	formação	do	discente	numa	perspetiva	multidisciplinar	e	
na	 integração	 dos	 saberes	 e	 competências	 adquiridos	 na	 vivência	
quotidiana	e	numa	inserção	social	e	profissional	destas.	

• Despacho	 n.º	 65/SERE/90,	 de	 23	 de	 outubro	 de	 1990	 –	 Introduz	
alterações	ao	mapa	II	anexo	à	portaria	n.º	294/84,	de	17	de	maio,	ao	mapa	
II	anexo	ao	despacho	n.º	76/SEAM/85,	de	9	de	outubro,	e	aos	mapas	I,	II,	
III	 e	 IV	 anexos	 ao	 despacho	 n.º	 78/SEAM/85,	 de	 9	 de	 outubro.	 Este	
pretende	 que	 de	 uma	 vez	 por	 todas	 se	 cumpra	 os	 planos	 de	 estudo	
aprovados	pela	portaria	n.º	294/84,	de	17	de	maio,	fazendo	para	tal	uma	
alteração	 da	 equivalência	 efetuada	 entre	 os	 anos	 de	 Instrumento	 e	
Educação	 Musical,	 na	 Experiência	 Pedagógica	 de	 1971,	 e	 os	 graus	 de	
Instrumento	 e	 Formação	Musical	 dos	novos	planos	de	 estudo	 aprovados	
na	sequência	do	Decreto-lei	n.º	310/83,	de	1	de	julho.	

• Despacho	n.º	4-B/SESE/91,	de	7	de	janeiro	de	1992	–	Altera	a	designação	
da	 disciplina	 de	 Coro	 do	 curso	 básico	 de	 música	 em	 regime	 supletivo	
(mapa	 I	 anexo	 ao	 despacho	 n.º	 76/SEAM/85,	 de	 9	 de	 Outubro)	 para	
Classes	de	Conjunto.	

• Despacho	n.º	176/ME/93,	de	19	de	agosto	–	Vem	permitir	que	os	alunos	
dos	 cursos	 de	 ensino	 secundário	 regular	 frequentem	 na	 íntegra	 ou	 em	
parte,	 a	 componente	 de	 formação	 técnica	 ou	 artística	 dos	 planos	
curriculares	através	de	uma	formação	na	área	da	música	numa	escola	de	
ensino	 especializado.	 Trata-se	 na	 prática	 de	 uma	 maneira	 de	 superar	 a	
falta	de	oferta	da	formação	artística	musical,	na	vertente	genérica,	a	nível	
do	 ensino	 secundário,	 ao	 contrário	 do	 que	 vem	 previsto	 no	 mapa	 6	 do	
Decreto-lei	n.º	286/89,	de	29	de	agosto.	
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• Despacho	 n.º	 178/ME/93,	 de	 19	 de	 agosto	 –	 Altera	 a	 componente	 de	
formação	 geral	 dos	 cursos	 vocacionais	 de	 dança	 e	 de	 música	 para	 a	
constante	no	mapa	V	anexo	ao	Decreto-lei	n.º	286/89,	de	29	de	agosto.	

• Portaria	n.º	1196/93,	de	13	de	novembro	–	Aprova	os	planos	curriculares	
a	ministrar	no	Conservatório	de	Música	de	Calouste	Gulbenkian,	em	Braga.	
Estes	 planos	 de	 estudo	 obedecem	 aos	 mesmos	 princípios	 da	 reforma	
educativa	 concretizada	 com	 o	 Decreto-lei	 n.º	 286/89,	 de	 29	 de	 agosto,	
decorrendo	uma	 formação	 artística	 especializada	 a	nível	 do	1.º,	 2.º	 e	 3.º	
ciclos	 do	 ensino	 básico,	 e	 a	 nível	 do	 ensino	 secundário.	 Repare-se	 que	 a	
disciplina	 de	 Formação	Musical	 só	 existe	 a	 partir	 do	 3.º	 ciclo	 do	 ensino	
básico,	 e	 nos	 cursos	 de	 ensino	 secundário,	 sendo	 substituída	 pela	
disciplina	de	Educação	Musical,	no	2.º	ciclo	do	ensino	básico,	e	Expressão	e	
Educação	 Musical,	 no	 1.º	 ciclo	 do	 ensino	 básico,	 usando	 as	 mesmas	
designações	usadas	nos	mapas	I	e	II	anexos	ao	Decreto-lei	n.º	286/89,	de	
29	de	agosto,	nestes	mesmos	níveis	de	ensino.	

• Portaria	n.º	370/98,	de	29	de	junho	–	Homologa	os	cursos	ministrados	no	
Conservatório	 Nacional,	 e	 escolas	 afins,	 em	 regime	 de	 experiência	
pedagógica.	

• Portaria	 n.º	 421/99,	 de	 8	 de	 junho	 –	 Aprova	 os	 planos	 de	 estudo	 dos	
cursos	básicos	e	secundários	de	Música	do	Instituto	Gregoriano	de	Lisboa.	

• Despacho	n.º	15008/2001,	de	29	de	junho	–	Determina	que	os	alunos	dos	
cursos	do	ensino	secundário	regular	possam	substituir,	na	 íntegra	ou	em	
parte,	 as	 disciplinas	 da	 componente	 de	 formação	 técnica	 dos	 planos	
curriculares	 dos	 seus	 cursos,	 por	 disciplinas	 da	 área	 da	 música,	 a	
frequentar	numa	escola	especializada	no	ensino	da	música.	

• Portaria	 n.º	 1550/2002,	 de	 26	 de	 dezembro	 –	 Procede	 a	 alguns	
ajustamentos	 aos	 planos	 de	 estudos	 dos	 cursos	 básicos	 do	 ensino	
especializado	da	Dança	e	da	Música.	

• Portaria	n.º	1551/2002,	de	26	de	dezembro	–	Procede	a	ajustamentos	aos	
planos	 de	 estudos	 dos	 1.º,	 2.º	 e	 3.º	 ciclos	 do	 ensino	 básico	 e	 do	 curso	
básico	de	Música	do	Conservatório	de	Música	de	Calouste	Gulbenkian	de	
Braga.	

• Decreto-lei	 n.º	 74/2004,	 de	 26	 de	 março	 –	 Estabelece	 os	 princípios	
orientadores	 da	 organização	 e	 da	 gestão	 curricular,	 bem	 como	 da	
avaliação	das	aprendizagens,	no	nível	secundário	de	educação.	

• Portaria	n.º	871/2006,	de	29	de	agosto	–	Revoga	a	portaria	n.º	421/99,	de	
8	de	julho,	e	institui	os	planos	de	estudo	dos	cursos	básicos	e	secundários	
de	Música	do	Instituto	Gregoriano	de	Lisboa.	

• Portaria	n.º	424/2008,	de	13	de	junho	–	Altera	a	portaria	871/2006,	de	29	
de	 agosto,	 que	 revoga	 a	 portaria	 n.º	421/99,	 de	 8	 de	 julho,	 e	 institui	 os	
planos	de	estudo	dos	cursos	básicos	e	secundários	de	Música	do	Instituto	
Gregoriano.	

• Portaria	 n.º	 220/2007,	 de	 1	 de	 março	 –	 Cria	 o	 curso	 profissional	 de	
Instrumentista	de	Cordas	e	de	Tecla.	

• Portaria	 n.º	 221/2007,	 de	 1	 de	 março	 –	 Cria	 o	 curso	 profissional	 de	
Instrumentista	de	Sopro	e	Percussão.	
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• Decreto-lei	 n.º	 4/2008,	 de	 7	 de	 janeiro	 –	 Introduz	 alterações	 aos	 cursos	
artísticos	 especializados	 de	 nível	 secundário	 de	 educação,	 excluindo	 o	
ensino	 recorrente	 de	 adultos,	 e	 suspende	 a	 revisão	 curricular	 do	 ensino	
secundário	 aprovada	 pelo	 Decreto-lei	 n.º	74/2004,	 de	 26	 de	março,	 nas	
componentes	de	formação	científica	e	técnico-artística,	relativamente	aos	
cursos	artísticos	especializados	de	Dança,	Música	e	Teatro.	

• Portaria	n.º	691/2009,	de	25	de	junho	–	Cria	os	Cursos	Básicos	de	Dança,	
de	 Música	 e	 de	 Canto	 Gregoriano,	 aprovando	 os	 respetivos	 planos	 de	
estudo.	

• Portaria	n.º	267/2011,	de	15	de	setembro	–	Primeira	alteração	_a	portaria	
n.º	691/2009,	 de	 25	 de	 Junho,	 que	 cria	 os	 cursos	 básicos	 de	 Dança,	 de	
Música	 e	 de	 Canto	 Gregoriano	 e	 aprova	 os	 respetivos	 planos	 de	 estudo,	
procedendo	_a	respetiva	republicação.	

• Portaria	n.º	225/2012,	de	30	de	julho	–	Cria	os	Cursos	Básicos	de	Dança,	
de	Música	 e	de	Canto	Gregoriano	dos	2.º	e	3.º	Ciclos	do	Ensino	Básico	 e	
estabelece	 o	 regime	 relativo	 à	 organização,	 funcionamento,	 avaliação	 e	
certificação	 dos	 mesmos,	 bem	 como	 o	 regime	 de	 organização	 das	
iniciações	em	Dança	e	em	Música	no	1.º	Ciclo	do	Ensino	Básico.	

• Portaria	 n.º	 243-B/2012,	 de	 13	 de	 agosto	 –	 Cria	 os	 cursos	 secundários	
artísticos	 especializados	 de	 Dança,	 de	 Música,	 de	 Canto	 e	 de	 Canto	
Gregoriano	 e	 aprova	 os	 respetivos	 planos	 de	 estudos,	 regulando	 ainda	
diversos	aspetos	relacionados	com	o	funcionamento	dos	mesmos.	

• Declaração	 de	 Retificação	 n.º	 58/2012,	 de	 10	 de	 outubro	 –	 Retifica	 a	
portaria	 n.º	 243-B/2012,	 de	 13	 de	 agosto,	 que	 define	 o	 regime	 de	
organização	 e	 funcionamento,	 avaliação	 e	 certificação	 dos	 cursos	
secundários	artísticos	especializados	de	Dança,	de	Música,	de	Canto	e	de	
Canto	 Gregoriano	 e	 aprova	 os	 respetivos	 planos	 de	 estudos	ministrados	
em	estabelecimentos	de	ensino	público,	particular	e	cooperativo.	

• Portaria	n.º	419-B/2012,	de	20	de	dezembro	–	Altera	os	artigos	31.º	e	36.º	
da	 portaria	 n.º	 243-B/2012,	 de	 13	 de	 agosto,	 relativos	 à	 avaliação	
sumativa	externa	prevista	na	alínea	c)	do	n.º	2	e	no	n.º	5	do	artigo	29.º	do	
Decreto-lei	n.º	139/2012,	de	5	de	julho.	

	

De	facto,	nos	últimos	30	anos,	o	ensino	especializado	da	música	foi	alvo	de	diversas	

transformações,	 sendo	 de	 destacar	 que,	 se	 no	 início	 havia	 uma	 preocupação	 em	

homogeneizar	o	ensino	da	música	em	Portugal	tendo	como	modelo	o	que	se	praticava	

no	 Conservatório	 Nacional,	 pese	 embora	 adaptando-se	 às	 realidades	 das	 outras	

escolas,	

Estas	instituições	estão	ligadas	pedagogicamente	aos	estabelecimentos	oficias	e	
todos	 têm	 como	 modelo	 os	 planos	 de	 estudo	 e	 programas	 do	 Conservatório	
Nacional.	
Ao	proceder	a	uma	reformulação	do	ensino	vocacional	da	música	há,	pois,	que	
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ter	em	vista	a	realidade	em	todo	o	País,	e	não	apenas	no	Conservatório	Nacional,	
ainda	que	ressalvando	a	especificidade	da	situação	e	da	tradição	de	ensino	deste,	
bem	como	dos	demais	estabelecimentos	públicos	e	particulares.	
(Decreto-lei	n.º	310/83,	de	1	de	julho	–	pp.	2387)	

foi	em	2009,	após	a	publicação	da	Portaria	n.º	691/2009,	de	25	de	junho,	que	surgiu	a	

possibilidade	para	uma	“nova	forma	de	organização	e	gestão	curriculares	subjacentes	

ao	 currículo	 nacional	 do	 ensino	 básico	 –	 designadamente,	 no	 que	 se	 refere	 ao	

princípio	da	gestão	 flexível	do	currículo,	da	diversidade	das	ofertas	educativas	e	do	

reconhecimento	da	autonomia	das	escolas	na	definição	do	seu	projeto	educativo”	(pp.	

4147).	

Esta	 Portaria,	 contudo,	 era	 específica	 para	 os	 cursos	 de	 ensino	 básico	 de	música	 e	

dança.	 A	 publicação	 do	 Decreto-Lei	 n.º	 139/2012	 de	 5	 de	 julho	 vem	 reiterar	 estes	

mesmos	princípios	orientadores	estendendo-os	aos	 cursos	de	ensino	secundário	de	

música,	 que	 vieram	 a	 ter	 os	 seus	 novos	 planos	 de	 estudos	 aprovados	 com	 a	

publicação	da	Portaria	n.º	243-B/2012,	de	13	de	agosto.	

As	medidas	 adotadas	 passam,	 essencialmente,	 por	 um	 aumento	 da	 autonomia	
das	 escolas	 na	 gestão	 do	 currículo,	 por	 uma	 maior	 liberdade	 de	 escolha	 das	
ofertas	 formativas,	 pela	 atualização	da	 estrutura	do	 currículo,	 nomeadamente	
através	 da	 redução	 da	 dispersão	 curricular,	 e	 por	 um	 acompanhamento	mais	
eficaz	dos	alunos,	através	de	uma	melhoria	da	avaliação	e	da	deteção	atempada	
de	dificuldades.	
Importa	 ainda	 valorizar	 tanto	 a	 autonomia	 pedagógica	 e	 organizativa	 das	
escolas	como	o	profissionalismo	e	a	liberdade	dos	professores	na	implementação	
de	 metodologias	 baseadas	 nas	 suas	 experiências,	 práticas	 individuais	 e	
colaborativas.	(Decreto-Lei	n.º	139/2012	de	5	de	julho,	pp.	3476)	

Ainda	neste	Decreto-Lei	pode-se	 ler	que	“a	autonomia	da	escola	 é	reforçada	através	

da	 oferta	 de	 disciplinas	 de	 escola	 e	 pela	 possibilidade	 de	 criação	 de	 ofertas	

complementares”	(pp.	3476),	ficando	assim	o	caminho	aberto	às	escolas	para	criarem	

disciplinas	 de	 oferta	 complementar	 adequadas	 às	 suas	 realidades	 e	 projetos	

educativos,	 que,	 tendo	 em	 consideração	 o	 presente	 trabalho,	 é	 a	 alteração	 mais	

relevante	ao	nível	legislativo	que	será	desenvolvida	mais	à	frente,	após	uma	descrição	

comparativa	das	alterações	aos	planos	de	estudo	neste	nível	de	ensino.	 	
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1.2 Planos	de	estudos	dos	Cursos	Secundários	de	Música	

	

No	 que	 respeita	 aos	 planos	 de	 estudos	 dos	 Cursos	 Secundários	 de	 Música,	 até	 à	

publicação	 da	 Portaria	 243-B/2012	 de	 13	 de	 agosto,	 existiam	 os	 seguintes	 cursos:	

Cursos	Complementares	de	Instrumento,	de	Canto	e	de	Formação	Musical	 (ministrados	

em	 escolas	 de	 ensino	 público	 e	 de	 ensino	 particular	 e	 cooperativo	 nos	 regimes	

articulado	ou	supletivo);	Cursos	Secundários	de	Instrumento	Monódico,	de	Instrumento	

Harmónico,	de	Composição,	de	Canto,	de	Formação	Musical	e	de	Percussão	 (ministrado	

no	 Conservatório	 de	Música	 Calouste	 Gulbenkian	 de	Braga	 em	 regime	 integrado)	 e	

Cursos	 Secundários	 de	 Instrumento	 de	 Tecla,	 de	 Canto	 Gregoriano	 e	 de	 Instrumento	

Monódico	 (ministrado	 no	 Instituto	 Gregoriano	 de	 Lisboa	 nos	 regimes	 integrado,	

articulado,	e	supletivo).	

Sendo	 estes	 dois	 últimos	 referentes	 muito	 especificamente	 às	 escolas	 onde	 eram	

ministrados,	não	importa	tê-los,	neste	trabalho,	em	consideração.	

Importa	sim	apontar	as	principais	alterações	ocorridas	entre	os	planos	de	estudo	dos	

antigos	Cursos	Complementares	de	Instrumento,	de	Canto	e	de	Formação	Musical	(Desp.	

65/SERE/90)	 e	 os	 planos	 de	 estudo	 dos	 atuais	 Curso	 Secundário	 de	 Música	 (nas	

variantes	de	Instrumento,	Formação	Musical	e	Composição),	Curso	Secundário	de	Canto	

e	Curso	Secundário	de	Canto	Gregoriano	definidos	nesta	nova	 legislação	 (Portaria	n.º	

243-B/2012	de	13	de	agosto).	

Relativamente	à	componente	geral	dos	cursos,	não	houve	alterações	no	número	nem	

nas	disciplinas	a	frequentar:	Português,	Língua	Estrangeira,	Filosofia,	Educação	Física	

e	 facultativamente,	 Religião	 e	 Moral	 (agora	 designada	 por	 Educação	 Moral	 e	

Religiosa).	 Assim,	 a	 tabela	 número	 1	 foca-se	 apenas	 nas	 componentes	 Específica	 e	

Vocacional,	assim	designadas	em	1990,	e	que	desde	2012	se	designam	por	Científica	e	

Técnica-Artística,	respetivamente.	Tendo	em	conta	esta	alteração	à	designação	destas	

componentes	 de	 formação,	 naturalmente	 se	 compreende	 a	 passagem	 da	 disciplina	

Coro	 ou	 Orquestra	 ou	 Conjuntos	 Vocais	 e	 ou	 Instrumentais,	 de	 natureza	 técnica-

artística	 como	 o	 seu	 próprio	 nome	 indica	 para	 a	 nova	 componente	 de	 formação	

Técnica-Artística,	com	a	disciplina	de	designação	mais	sucinta	de	Classes	de	Conjunto,	
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remetendo	 para	 a	 alínea	 que	 a	 faz	 incluir	 as	 práticas	 de	 conjunto	 Coro,	Música	 de	

Câmara	e	Orquestra.	Desta	forma,	esta	disciplina,	em	tudo	semelhante	à	anterior	não	

foi	efetivamente	alterada.	

Assim,	observando	a	tabela2,	repara-se	que	as	disciplinas	de	História	e	de	História	da	

Música	são	agora	substituídas	por	uma	única	designada	por	História	da	Cultura	e	das	

Artes;	 a	 disciplina	 de	 Prática	 ao	 Teclado	 (apenas	 obrigatória	 caso	 o	 aluno	 não	

frequentasse	 um	 instrumento	 de	 tecla)	 deixa	 de	 existir,	 aparecendo,	 no	 entanto	 a	

disciplina	 de	 opção	 nos	 11º	 e	 12º	 anos	 de	 Instrumento	 de	 Tecla;	 a	 frequência	 da	

disciplina	 de	 um	 2º	 e	 a	 possibilidade	 de	 um	 3º	 instrumento	 (curso	 de	 Formação	

Musical)	 desaparecem,	 bem	 como	 a	 possibilidade	 da	 disciplina	 facultativa	 de	

Introdução	à	Composição	Livre;	aparece	a	disciplina	de	Oferta	Complementar	com	as	

possibilidades	descritas	na	alínea	correspondente	e	as	disciplinas	de	opção	nos	11º	e	

12º	 anos.	 No	 12º	 ano	 desaparece	 também	 a	 disciplina	 de	 Acústica	Musical.	 Com	 a	

criação	do	Curso	Secundário	de	Música	na	variante	de	Composição,	surge	a	disciplina	

de	 Composição,	 distinguindo	 assim	 esta	 variante.	 A	 disciplina	 de	 Educação	 Vocal	

também	 se	 torna	 na	 única	 que	 permite	 distinguir	 a	 variante	 de	 Formação	Musical,	

assim	como	a	disciplina	de	Instrumento,	na	variante	respetiva.	

	 	

																																																								
2	Nas	 tabelas	1	e	2,	as	disciplinas	agora	extintas	estão	marcadas	a	rosa	e	a	verde	as	
disciplinas	agora	criadas.	
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Curso Complementar de Instrumento e do Curso Complementar 
de Formação Musical 

 Curso Secundário de Música (nas variantes de Instrumento, 
Formação Musical e Composição) 

10º ano Até 2011/2012 

 

10º ano A partir de 2012/2013 

Específica 

História 

Científica 

História da Cultura e das Artes 
Formação Musical Formação Musical 

Análise e Técnicas de Composição Análise e Técnicas de Composição 
História da Música Oferta Complementar5 

Prática ao Teclado1  
Coro ou Orquestra ou Conjuntos Vocais e ou 

Instrumentais  

Vocacional 

Instrumento principal 

Técnica-
Artística 

Instrumento / Ed. Vocal / Composição 7 
2º Instrumento Classes de Conjunto6 

3º Instrumento2  
Educação Vocal3  

Introdução à Composição Livre4 Oferta Complementar5 
  

 

  

11º ano Até 2012/2013  11º ano A partir de 2013/2014 

Específica 

História 

 
Científica 

História da Cultura e das Artes 
Formação Musical Formação Musical 

Análise e Técnicas de Composição Análise e Técnicas de Composição 
História da Música Oferta Complementar3 

Prática ao Teclado1  
Coro ou Orquestra ou Conjuntos Vocais e ou 

Instrumentais 
 

Vocacional 

Instrumento principal 

Técnica-
Artística 

Instrumento / Ed. Vocal / Composição 7 
2º Instrumento Classes de Conjunto6 

3º Instrumento2 Disciplina de opção8: 
• Baixo Contínuo 
• Acompanhamento e Improvisação 
• Instrumento de Tecla 

Educação Vocal3 
Introdução à Composição Livre4 

 
 Oferta Complementar5 

  

 

  

12º ano Até 2013/2014  12º ano A partir de 2014/2015 

Específica 

História 

 

Científica 

História da Cultura e das Artes 
Formação Musical Formação Musical 

Análise e Técnicas de Composição Análise e Técnicas de Composição 
História da Música Oferta Complementar5 

Acústica Musical  
Prática ao Teclado1  

Coro ou Orquestra ou Conjuntos Vocais e ou 
Instrumentais  

Vocacional 

Instrumento principal 

Técnica-
Artística 

Instrumento / Ed. Vocal / Composição 7 
2º Instrumento Classes de Conjunto6 

3º Instrumento2 Disciplina de opção8: 
• Baixo Contínuo 
• Acompanhamento e Improvisação 
• Instrumento de Tecla 

Educação Vocal3 
Introdução à Composição Livre4 

 
 Oferta Complementar5 

  

 

  

1 A disciplina de Prática ao Teclado era facultativa para os alunos que frequentassem um instrumento de tecla. 
2 Apenas do Curso de Formação Musical e facultativa. 
3 Apenas do Curso de Formação Musical 
4 Disciplina facultativa. 
5 Disciplina a ser criada de acordo com os recursos da escola e de oferta facultativa, em qualquer das componentes de formação, com uma carga horária 
até 90 minutos, ou com a carga máxima indicada a ser aplicada na lecionação de duas disciplinas, não podendo ser ultrapassado o número máximo de 
disciplinas permitido na matriz dos cursos especializados. Caso as escolas não pretendam lecionar nenhuma disciplina de Oferta Complementar, poderão 
lecionar duas disciplinas de opção, nos termos em que as mesmas ocorrem, ou reforçar uma ou mais disciplinas coletivas das componentes de formação 
científica ou técnica-artística. 
6 Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra. 
7 De acordo, respetivamente com a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou Composição. 
8 O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. Excetua-se a ressalva constante em 5. 
Tabela	1	-	Comparação	entres	os	planos	de	estudos	previstos	no		Despacho	65/SERE/1990	e	os	planos	de	

estudos	previstos	na	Portaria	nº	243-B/2012	
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Relativamente	às	alterações	ocorridas	nos	cursos	de	Canto,	(apenas	nas	componente	

de	formação	vocacional	/	técnica-artística,	pois	as	componentes	específica	/	científica	

alteraram-se	da	mesma	 forma	que	nos	 cursos	analisados	na	 tabela	1),	 analisando	a	

tabela	 2,	 observa-se	 que	 a	 disciplina	 de	 Técnica	 Vocal	 e	 Reportório	 deu	 lugar	 à	

disciplina	 de	 Canto;	 a	 disciplina	 de	 Instrumento	 de	 Tecla	 desaparece,	 apenas	

aparecendo	como	opção	nos	11º	e	12º	anos;	a	possibilidade	de	optar	entre	a	 língua	

francesa	 e	 língua	 alemã	 desaparece,	 ficando	 esta	 última	 obrigatória;	 a	 disciplina	

facultativa	de	Introdução	à	Composição	Livre	deixa	de	existir.	Surgem	como	novidade	

as	disciplinas	de	opção	nos	11º	e	12º	anos.	

	

Curso Complementar de Canto  Curso Secundário de Canto 
10º ano Até 2011/2012 

 

10º ano A partir de 2012/2013 

Vocacional 

Técnica Vocal e Reportório 

Técnica-
Artística 

Canto 
Instrumento de Tecla Classes de Conjunto2 

Italiano Alemão 
Alemão ou Francês Italiano 

Introdução à Composição Livre1  
  

 

  

11º ano Até 2012/2013  11º ano A partir de 2013/2014 

Vocacional 

Técnica Vocal e Reportório 

 Técnica-
Artística 

Canto 
Instrumento de Tecla Classes de Conjunto2 

Italiano Alemão 
Alemão ou Francês Italiano 

Introdução à Composição Livre1 Disciplina de opção3: 
• Prática de Canto Gregoriano 
• Arte de Representar 
• Instrumento de Tecla 
• Correpetição 

 
 
 
 

  

 

  

12º ano Até 2013/2014  12º ano A partir de 2014/2015 

Vocacional 

Técnica Vocal e Reportório 

 Técnica-
Artística 

Canto 
Instrumento de Tecla Classes de Conjunto2 

Italiano Alemão 
Alemão ou Francês Italiano 

Introdução à Composição Livre1 Disciplina de opção3: 
• Prática de Canto Gregoriano 
• Arte de Representar 
• Instrumento de Tecla 
• Correpetição 

 
 
 
 

  

 

  

1 Disciplina facultativa. 
2 Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música de Câmara, Estúdio de Ópera. 
3 O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. Excetua-se a ressalva constante em 5 da tabela anterior. 
Tabela	2	-	Comparação	entre	os	planos	de	estudos	previstos	no	Despacho	65/SERE/1990	e	os	planos	de	

estudos	previstos	na	Portaria	nº	243-B/2012	

	

É	 também	 de	 notar	 que	 a	 disciplina	 de	 Oferta	 Complementar	 não	 surge	 na	

componente	Técnica-Artística,	ao	contrário	do	que	acontece	nos	Cursos	Secundários	
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de	Música	nas	variantes	de	Instrumento,	Formação	Musical	e	Composição	e	também	

no	Curso	Secundário	de	Canto	Gregoriano.	

Relativamente	 a	 este	 último,	 as	 componentes	 de	 formação	 geral	 e	 científica	 são	

coincidentes	 na	 íntegra	 com	 as	 dos	 cursos	 anteriores	 descritos,	 e	 a	 componente	

técnica-artística	é	composta	pelas	disciplinas	Canto	Gregoriano,	Classes	de	Conjunto,	

Técnica	Vocal,	Disciplina	de	opção	(nos	11º	e	12º	anos	a	escolher	entre	Instrumento	

de	Tecla	e	Coro	Gregoriano)	e	a	já	referida	Oferta	Complementar.		

	

1.2.1 Disciplina	de	Oferta	Complementar	

	

A	possibilidade	de	criação	de	uma	disciplina	nova	nos	cursos	de	música,	no	âmbito	do	

Projeto	 Educativo	 de	 cada	 escola,	 está	 pela	 primeira	 vez	 prevista	 na	 legislação	 na	

Portaria	n.º	691/2009	de	25	de	junho	(que	cria	os	cursos	básicos	de	Dança,	de	Música	

e	de	Canto	Gregoriano	e	aprova	os	respetivos	planos	de	estudo)	com	a	designação	de	

Oferta	de	Escola.	Esta	portaria	 foi	o	primeiro	 resultado	da	 reestruturação	do	ensino	

artístico	especializado	da	música,	que	teve	o	seu	início	com	a	publicação	do	Estudo	de	

Avaliação	do	Ensino	Artístico	–	Relatório	Final	 (Fernandes	et	al,	 2007).	Efetivamente,	

esta	 possibilidade	 revela-se	 muito	 importante	 pois	 permite	 às	 escolas	 mais	 uma	

forma	 de	 implementar	 estratégias	 que	 vão	 de	 encontro	 à	 consecução	 dos	 seus	

projetos	 educativos	 e	 ao	 reforço	 da	 sua	 identidade,	 no	 sentido	 de	 responderem	 às	

suas	 necessidades	 e	 interesses.	 Esta	 possibilidade,	 podia,	 no	 entanto,	 não	 ser	

concretizada,	 podendo	 a	 escola	 optar	 por	 atribuir	 a	 respetiva	 carga	 horária	 às	

disciplinas	de	Formação	Musical	ou	Classes	de	Conjunto.	

O	ensino	secundário,	à	altura	da	publicação	desta	portaria,	continuava	a	não	ser	alvo	

de	qualquer	revisão	e	restruturação	e	a	legislação	em	vigor	remetia-se	ao	Decreto-Lei	

n.º	 310/83,	 de	 1	 de	 julho,	 com	 os	 respetivos	 planos	 de	 estudo	 aprovados	 pelo	

Despacho	 65/SERE/90	 publicado	 a	 23	 de	 outubro	 de	 1990,	 conjugado	 com	 o	

Despacho	 19	 592/2004,	 de	 17	 de	 setembro	 e	 o	 Decreto-Lei	 nº	 74/2004,	 de	 26	 de	

março,	conforme	descrito	anteriormente.	
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Inexplicavelmente,	a	Portaria	nº	267/2011,	de	15	de	setembro,	revoga,	entre	outros,	

os	 artigos	 da	 Portaria	 691/2009,	 de	 25	 de	 junho,	 que	 se	 referem	 à	 criação	 destas	

disciplinas.	 Esta	 revogação,	 contudo,	 perderá	 a	 sua	 relevância	 na	medida	 em	que	 a	

legislação	 posterior	 possibilita	 novamente,	 com	 a	 publicação	 do	 Decreto-Lei	 nº	

139/2012	de	5	de	julho,	a	criação	de	disciplinas	próprias	de	cada	escola.	

A	26	de	março	de	2012,	o	Ministério	da	Educação	e	Ciência	apresentou	uma	proposta-

base	da	Revisão	da	Estrutura	Curricular	dos	cursos	básicos	e	secundários	do	Ensino	

Artístico	Especializado	nas	áreas	da	Dança	e	da	Música	considerando		

essencial	 o	 estabelecimento	 do	 diálogo	 entre	 todos	 os	 envolvidos	 no	 processo	
educativo	 de	 forma	 a	 gerar	 consensos	 que,	 através	 da	 racionalização	 dos	
recursos	existentes,	garantam	a	melhoria	da	qualidade	do	ensino,	ciente	de	que	o	
processo	em	curso	só	pode	ser	concretizado	com	o	empenho	e	dedicação	de	toda	
a	 comunidade	 educativa.	 (comunicado	 do	 Ministério	 da	 Educação	 em	 26	 de	
março	de	2012,	ver	anexo	3)	

Assim,	 em	 25	 de	maio	 de	 2012	 é	 divulgada	 a	 versão	 final	 da	 Revisão	 da	 Estrutura	

Curricular	 (ver	 anexo	 4)	 dos	 cursos	 básicos	 e	 secundários	 do	 Ensino	 Artístico	

Especializado	nas	áreas	da	Dança	e	da	Música	na	qual	se	lê:	

Para	 a	 promoção	 do	 desempenho	 escolar,	 as	 medidas	 agora	 tomadas	 visam	
fundamentalmente:		

1.	A	atualização	do	currículo,	no	que	concerne	à	componente	de	formação	geral	
dos	 cursos	 artísticos	 especializados,	 decorrente	 da	 revisão	 da	 estrutura	
curricular	do	ensino	básico	e	secundário	geral;	

2.	 O	 reforço	 da	 autonomia	 das	 escolas	 na	 gestão	 do	 currículo,	 incluindo	 uma	
maior	liberdade	na	gestão	das	cargas	horárias;	

3.	 A	 aquisição	 de	 conhecimento	 e	 uma	 formação	 especializada	 nas	 áreas	 da	
música	e	da	dança,	que	venha	a	possibilitar	o	prosseguimento	de	estudos	a	nível	
superior	e/ou	a	inserção	no	mercado	de	trabalho.”	

O	 reforço	 da	 autonomia	 pedagógica	 e	 organizativa	 das	 escolas	 constitui	 um	
princípio	a	cumprir	com	esta	revisão	curricular.	A	autonomia	permite	às	escolas	
implementar	projetos	próprios	e	potencia	a	sua	capacidade	de	melhorar	com	os	
recursos	humanos	e	materiais	de	que	dispõem.	

Esta	revisão	traduzir-se-ia	na	lei,	inicialmente	no	Decreto-Lei	139/2012,	de	5	de	julho,	

e	posteriormente	através	da	Portaria	225/2012,	de	30	de	julho	(referente	aos	cursos	

básicos)	 e	 da	 Portaria	 243-B/2012,	 de	 13	 de	 agosto	 (referente	 aos	 cursos	
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secundários).	Nesta	legislação	a	possibilidade	de	criação	de	disciplinas	por	parte	das	

escolas	é	novamente	existente,	tendo	agora	a	designação	de	Oferta	Complementar.	

	

1.2.2 Implementação	de	disciplinas	de	Oferta	Complementar	nas	Escolas	de	Ensino	
Artístico	Especializado	nos	Cursos	Secundários	de	Música	

	

Como	 forma	 de	 aferir	 a	 adesão	 por	 parte	 das	 escolas	 à	 possibilidade	 de	

implementação	de	uma	ou	mais	disciplinas	de	Oferta	Complementar,	foi	realizado	um	

inquérito	 por	 questionário	 através	 da	 plataforma	GoogleDrive	 e	 enviado	 por	 email	

(ver	 anexo	 5)	 aos	 diretores	 pedagógicos	 de	 todas	 as	 escolas	 constantes	 nas	 listas	

disponibilizadas	pelo	site	da	ANQEP,	totalizando	105	escolas.	

As	questões	constantes	neste	questionário	foram	as	seguintes:	

1. Coloque,	por	favor,	o	nome	da	escola	que	dirige.	

2. A	escola	que	dirige	tem	na	sua	oferta	educativa	o	Curso	Secundário	de	Música,	

Curso	Secundário	de	Canto	e/ou	Curso	Secundário	de	Canto	Gregoriano?	

3. Em	que	regime?	

4. Ao	 abrigo	 do	 artigo	 5º	 da	 Portaria	 243-B/2012	 de	 13	 de	 agosto	 foi	 criada	

alguma(s)	disciplina(s)	de	Oferta	Complementar	na	sua	escola?	

5. Quantas	disciplinas?	

6. Qual	a	designação	da(s)	disciplina(s)?	Descreva,	por	favor,	muito	sucintamente	

a(s)	sua(s)	temática(s)	e	conteúdos?	

A	 resposta	 à	 questão	 número	 1	 é	 essencial	 para	 identificar	 a	 escola.	 A	 questão	

número	 2,	 última	 questão	 do	 questionário	 em	 caso	 de	 resposta	 negativa,	 permite	

contabilizar	 o	 número	 de	 escolas	 de	 ensino	 artístico	 com	 a	 oferta	 dos	 Cursos	

Secundários	 de	 Música.	 A	 questão	 número	 3	 questiona	 sobre	 os	 tipos	 de	 regime	

existentes	 nas	 escolas	 –	 integrado,	 articulado	 e	 supletivo	 –;	 com	 esta	 informação	

poder-se-á	 relacionar	 a	 eventual	 criação	 desta	 disciplina	 com	 os	 regimes	 de	

frequência	existentes	em	cada	escola.	Com	as	questões	números	5	e	6,	dadas	as	várias	
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opções	que	a	introdução	de	Oferta	Complementar	permite,	pretende-se	compreender	

as	opções	tomadas	por	cada	escola.	

Foram	 obtidas	 a	 este	 questionário	 41	 respostas,	 das	 escolas	 listadas	 na	 tabela	 3.	

Nesta	 tabela,	 estão	 também	 indicadas	 a	 verde	 as	 escolas	 que	 têm	 na	 sua	 oferta	

educativo	 os	 Cursos	 Secundários	 de	Música	 (totalizando	 34	 escolas)	 e	 rosa,	 as	 que	

não	o	têm	(7	escolas).	

Academia de Música Costa Cabral Conservatório de Música de Felgueiras 
Escola Artística do Conservatório de 
Música do Porto 

Academia de Música de Arouca Conservatório de Música de Olhão 
Escola Básica e Secundária da 
Bemposta 

Academia de Música de Elvas Conservatório de Música de Paredes Escola de Artes da Bairrada 

Academia de Música de Viana do 
Castelo 

Conservatório de Música de São José da 
Guarda 

Escola de Música Canto Firme de Tomar 

Academia de Música de Vilar do Paraíso 
Conservatório de Música de Vila do 
Conde 

Escola de Música de Esposende 

Academia de Música e Dança do Fundão 
Conservatório de Música do Choral 
Phydellius 

Escola de Música de Leça da Palmeira 

Academia Musical dos Amigos das 
Crianças 

Conservatório de Música e Dança de 
Bragança 

Escola de Música de Perosinho 

Acordarte - Academia de Música de 
Lisboa 

Conservatório do Vale do Sousa 
Escola de Música do Centro de Cultura 
Pedro Alvares Cabral 

Companhia da Música 
Conservatório Regional de Música de 
Vila Real 

Escola de Música do Conservatório 
Nacional - Lisboa 

Conservatório de Caldas da Rainha - 
Lugar da Música 

Conservatório Regional do Algarve 
Maria Campina 

Escola de Música do Orfeão de Leiria | 
Conservatório de Artes 

Conservatório de Música da Jobra 
Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo 

Escola de Música Óscar da Silva 

Conservatório de Música David de 
Sousa 

Conservatório Regional Silva Marques Fórum Cultural de Gulpilhares 

Conservatório de Música de Águeda Curso de Música Silva Monteiro Instituto Gregoriano de Lisboa 

Conservatório de Música de Aveiro de 
Calouste Gulbenkian 

Escola Artística do Conservatório de 
Coimbra 

 

Tabela	3	-	Lista	de	escolas	que	responderam	ao	questionário	

	

Analisando	 as	 respostas	 obtidas	 das	 escolas	 relativamente	 ao	 tipo	 de	 regime	 de	

frequência	 oferecido	 no	 ensino	 secundário	 da	 música	 (gráfico	 1),	 das	 34	 escolas,	

apenas	2	(Escola	de	Música	do	Conservatório	Nacional	–	Lisboa	e	Escola	Artística	do	

Conservatório	 de	Música	 do	 Porto)	 oferecem	 os	 três	 regimes	 de	 ensino;	 a	maioria	
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(26)	apresenta	estes	 cursos	nos	2	 regimes:	articulado	e	 supletivo;	4	escolas	apenas	

oferecem	 o	 regime	 supletivo	 (Academia	 Musical	 dos	 Amigos	 das	 Crianças,	

Conservatório	 Regional	 Silva	Marques,	 Curso	 de	Música	 Silva	Monteiro	 e	 Escola	 de	

Música	do	Centro	de	Cultura	Pedro	Álvares	Cabral);	apenas	oferecendo	o	ensino	em	

regime	integrado	está	a	Escola	Básica	e	Secundária	da	Bemposta	(Portimão)	e	apenas	

o	regime	articulado,	o	Conservatório	de	Música	de	Paredes.	

	

	
Gráfico	1	-	Regimes	de	frequências	nas	escolas	

	

Em	 relação	 à	 criação	 de	 disciplinas	 de	 Oferta	 Complementar,	 15	 escolas	 criaram	 e	

implementaram	uma	ou	mais	disciplinas	de	Oferta	Complementar,	em	contraste	com	

as	19	que	não	criaram	(gráfico	2).	

	
Gráfico	2	-	Foi	criada	uma	disciplina	de	Oferta	Complementar?	

Relativamente	 à	 relação	 entre	 regimes	 de	 frequência	 e	 criação	 de	 disciplinas	 de	

Oferta	Complementar	(gráfico	3),	os	números	apenas	permitem	supor	que	o	tipo	de	

Integrado,	
Articulado	e	
Supletivo

Articulado	e	
Supletivo

Só	Supletivo
Só	Articulado Só	Integrado

Sim

Não
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regime	 oferecido	 não	 é	 fator	 condicionante	 no	 momento	 de	 optar	 pela	 criação	 de	

disciplinas	de	Oferta	Complementar.	

	
Gráfico	3	-	Relação	entre	regimes	de	frequência	e	criação	de	Oferta	Complementar	

	

Das	15	escolas	que	criaram	disciplinas	de	Oferta	Complementar,	5	optaram	por	criar	

apenas	 1	 disciplina	 trianual;	 4	 criaram	uma	disciplina	 anual	 para	 o	 10º	 ano	 e	 uma	

disciplina	bienal	para	os	11º	e	12º	anos	e	2	criaram	uma	disciplina	para	cada	ano.	

As	 restantes	 4	 escolas	 optaram	 por	 tomar	 partido	 de	 outras	 situações	 que	 a	 lei	

permite.	 Assim,	 a	 Academia	 de	 Música	 de	 Vilar	 do	 Paraíso	 criou	 apenas	 uma	

disciplina	anual	para	o	10º	ano;	o	Conservatório	de	Música	David	de	Sousa	 criou	7	

disciplinas	-	2	bienais	e	5	anuais	–	podendo	ser	iniciadas	em	qualquer	ano	(sendo	que	

as	 duas	 bienais	 só	podem	 iniciar	 no	10º	 ou	no	11º	 ano);	 o	 Instituto	Gregoriano	de	

Lisboa	permite	duas	situações	dependendo:	nos	Cursos	Secundários	de	Música,	uma	

disciplina	 trienal	 e	no	Curso	de	Canto	Gregoriano,	uma	disciplina	bienal	 (10º	e	11º	

anos)	e	uma	disciplina	anual	 (12º	ano);	a	Academia	de	Música	de	Elvas	referiu	que	

uma	 vez	 que	 os	 alunos	 não	 são	 sempre	 os	 mesmos,	 a	 disciplina	 de	 oferta	

complementar	tem	uma	estrutura	variável,	sendo	decidido	pelo	conselho	pedagógico	

em	função	daquilo	que	entende	ser	melhor	para	os	seus	alunos.	

	
Gráfico	4	-	Número	de	disciplinas	de	Oferta	Complementar	criadas	
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Assim,	foram	totalizadas	35	disciplinas	de	Oferta	Complementar	implementadas	nas	

15	 escolas	 aderentes.	 Na	 tabela	 4,	 as	 suas	 designações	 estão	 agrupadas	 pela	 sua	

duração.	 É	 de	 salientar,	 também,	 o	 elevado	 número	 de	 escolas	 (11	 em	 15)	 que	

aproveitam	esta	disciplina	de	Oferta	Complementar	para	continuarem	a	manter	nos	

planos	de	estudos	a	recém-extinta	disciplina	de	Acústica	e/ou	Organologia.	

Disciplinas anuais Disciplinas bienais 

Acústica Acústica 
Acústica e Organologia Latim 
Acústica e Produção Musical Música e Tecnologia da informação 
Acústica Musical1 Música, Arte e Cultura 
Construção da Personagem Organologia 
Euritmia Dalcroze Tecnologias da Música 
Informática musical Tecnologias na Música 
Introdução à Interpretação e improvisação Jazz  
Introdução à Produção e Tecnologias da Música Disciplinas trienais 
Laboratório de Improvisação A propósito da música  
Modalidade Acústica e Organologia1 
Organologia Canto Gregoriano 
Organologia e Psicoacústica Naipe de Orquestra 
Projetos Multidisciplinares Orquestra de Câmara (só cordas) 
Técnica e Interpretação Vocal Juvenil em Grupo  
Técnicas Teatrais Aplicadas à Performance Musical Disciplinas sem duração mencionada 
 Introdução ao estudo da Música Popular e Fado 
1 Esta designação surge em duas escolas diferentes. Introdução ao estudo do Rock 
 Música de fusão 
 Técnicas de improvisação 
 Técnicas de relaxação e postura 

Tabela	4	-	Designação	das	disciplinas	criadas	
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1.3 Conservatório	do	Vale	do	Sousa	

	

O	Conservatório	do	Vale	do	Sousa	localiza-se	no	centro	do	concelho	de	Lousada.	Este	

concelho,	localizado	a	cerca	de	35	km	da	cidade	do	Porto,	tem	uma	área	aproximada	

de	96	km2,	com	um	número	de	habitantes	de	cerca	de	47000.	

Demograficamente,	Lousada	é	um	território	marcado	pelo	crescimento	populacional	

e	pela	existência	de	uma	população	jovem.	

Nos	 aspetos	 socioeconómicos,	 o	 concelho	 caracteriza-se	 por	 uma	 população	 com	

baixas	qualificações	académicas	e	profissionais	(apesar	de	os	esforços	desenvolvidos	

pela	 Rede	 Social	 concelhia	 tenderem	 a	 reduzir	 esta	 situação),	 maioritariamente	

empregada	 no	 setor	 secundário,	 constatando-se	 um	 elevado	 número	 de	 operários,	

artífices	e	trabalhadores	similares.	

Nos	 aspetos	 socioculturais,	 é	 de	 salientar	 a	 existência	 de	 várias	 associações	

recreativas	 e	 culturais	 nas	 várias	 freguesias	 do	 concelho	 que	 vão	 perpetuando	 as	

tradições	 folclóricas,	 culturais,	 gastronómicas	e	 etnográficas	da	 região,	bem	como	a	

existência	 (em	 menor	 número)	 de	 outras	 instituições	 que	 promovem	 a	 criação	 e	

divulgação	da	arte	contemporânea.	(Alves	et	al,	2012;	Ribeiro,	2013)	

Inicialmente	designado	por	Academia	de	Música	da	Associação	de	Cultura	Musical	de	

Lousada,	 o	 Conservatório	 do	 Vale	 do	 Sousa	 é	 um	 estabelecimento	 do	 Ensino	

Particular	e	Cooperativo,	cuja	Entidade	Titular	é	a	Associação	de	Cultura	Musical	de	

Lousada,	reconhecida	como	pessoa	coletiva	de	Utilidade	Pública.	

Desde	 o	 ano	 letivo	 de	 1994/95	 têm	 vindo	 a	 ser	ministrados,	mediante	 autorização	

pelas	entidades	competentes,	e	de	acordo	com	o	natural	crescimento	do	número	de	

alunos,	 os	 diversos	 cursos	 de	 música	 previstos	 na	 legislação,	 tendo	 hoje	 o	

Conservatório	do	Vale	do	Sousa	uma	oferta	educativa	que	engloba	o	Curso	Básico	de	

Música,	 o	 Curso	 Secundário	 de	 Música	 e	 o	 Curso	 Secundário	 de	 Canto,	 todos	 em	

regime	articulado	e	supletivo.	

Desde	 dezembro	 de	 2010,	 foi	 concedida	 ao	 Conservatório	 do	 Vale	 do	 Sousa	 a	

Autonomia	Pedagógica.	 	
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1.4 Inquérito	aos	alunos	
	

1.4.1 Inquérito	por	questionário	
	

Antes	de	 implementar	o	projeto,	 tornou-se	 imperioso	 comprovar	a	 sua	pertinência,	

procurando	 confirmar	 a	 suposição	 de	 que	 a	maioria	 dos	 alunos	 que	 frequentam	 o	

Conservatório	 do	 Vale	 do	 Sousa	 não	 têm	 efetivamente	 muitas	 vivências	 culturais,	

nomeadamente	 ao	 nível	 da	 música	 erudita;	 provêm	 de	 famílias	 com	 baixas	

qualificações	académicas	e	com	hábitos	de	consumo	cultural	muito	reduzidos.	

A	elaboração	de	um	questionário	revelou-se	como	a	melhor	ferramenta	de	obtenção	

de	dados	para	este	inquérito.	

	

O	público	alvo	deste	questionário	foram	os	alunos	a	frequentarem	o	3º	ciclo	do	Curso	

Básico	de	Música	em	regimes	Articulado	e	Supletivo,	ou	 seja,	 os	alunos	nos	7º	a	9º	

anos	de	escolaridade	e/ou	3º	a	5º	grau	de	Formação	Musical.	

A	opção	pelos	alunos	que	frequentam	o	3º	ciclo	prendeu-se	com	o	facto	de	a	sua	faixa	

etária	permitir	respostas	mais	assertivas	e	concretas	relativamente	aos	colegas	mais	

novos	 do	 2º	 ciclo	 e,	 também,	 por	 se	 encontrarem	 mais	 próximos	 do	 Ensino	

Secundário	tornando-se	assim	potenciais	alunos	da	disciplina.	

	

1.4.2 Organização	do	questionário	
	

O	questionário	foi	estruturado	em	3	secções	num	total	de	18	questões.	

Na	primeira	secção	–	“Os	teus	dados”	–	é	obtida	informação	sobre	a	idade	e	sexo	do	

aluno,	a	disciplina	de	instrumento/canto	que	frequenta	e	em	que	grau,	pretendendo	

obter	uma	descrição	geral	da	amostra.	

Na	segunda	secção	–	“Dados	dos	teus	pais”	–	a	informação	que	se	pretendeu	obter	é	

relativa	 à	 formação	 académica	 e	 artística	 dos	 pais,	 bem	 como	 as	 suas	 profissões,	

procurando	encontrar	 conclusões	 relativamente	às	qualificações	académicas	e	nível	

socioeconómico	das	famílias	dos	alunos.	

A	terceira	secção,	composta	pelas	perguntas	10	a	18,	procurou	averiguar	os	hábitos	

de	consumo	de	música	e	cultura	de	cada	aluno.	
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O	questionário	 foi	 construído	na	plataforma	GoogleDrive,	 tendo	sido	 impresso	para	

resposta	em	suporte	papel,	num	formato	 ligeiramente	adaptado	com	a	preocupação	

de	ter	uma	aparência	simples	e	atrativa	(Hill	e	Hill,	2004).	

A	 distribuição	 destes	 questionários	 pelos	 alunos	 para	 o	 seu	 preenchimento	 contou	

com	a	colaboração	das	professoras	de	Formação	Musical	das	 turmas	do	3º	ciclo	em	

regimes	 articulado	 e	 supletivo,	 depois	 de	 obtida	 a	 aprovação	 e	 autorização	 pela	

Diretora	 Pedagógica	 do	 CVS.	 O	 facto	 de	 se	 ter	 solicitado	 a	 colaboração	 destas	

professoras	prende-se	com	a	maior	facilidade	e	celeridade	em	reunir	os	alunos,	visto	

as	suas	aulas	serem	de	turma	e	poderem	prestar	algum	eventual	esclarecimento,	uma	

vez	que	foi	realizada	uma	sessão	de	esclarecimentos	prévia	com	as	mesmas.	

Posteriormente	e	depois	de	recolhidos	todos	os	questionários	em	papel,	as	respostas	

foram	 todas	 inseridas	 na	mesma	 plataforma	 GoogleDrive,	 com	 vista	 ao	 tratamento	

informático	dos	dados,	que	esta	plataforma	já	oferece.	

Tanto	o	questionário	impresso	em	suporte	papel	como	os	resultados	pré-elaborados	

por	esta	plataforma,	encontram-se	no	anexo	6.	

	

1.4.3 Análise	das	respostas	
	

Foram	obtidos	163	questionários	respondidos	de	um	total	de	189	pretendidos.	Assim,	

a	 amostra	 corresponde	 a	 86,24%	do	 universo	 em	 análise,	 sendo	 uma	 percentagem	

bastante	elevada,	contribuindo	para	a	credibilidade	dos	resultados	obtidos.	

	

1.4.3.1 Caracterização	da	amostra	
	

As	 quatro	 primeiras	 questões	 pretendiam	 caracterizar	 a	 amostra.	 Assim,	 e	

observando	 os	 gráficos	 5	 a	 8,	 conclui-se	 que	 a	 grande	 maioria	 dos	 alunos	 que	

responderam	ao	questionário	encontra-se	na	 faixa	etária	esperada	de	acordo	com	o	

3º	ciclo	–	entre	os	12	e	os	15	anos	–	havendo	3	alunos	de	16,	18	e	25	anos	e	ainda	um	

que	 não	 respondeu.	 Dos	 respondentes	 ao	 questionário,	 67	 são	 rapazes	 e	 96	 são	

raparigas,	 correspondendo	 a	 percentagens	 de	 41,1%	 e	 58,9%	 respetivamente.	 A	
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distribuição	 dos	 alunos	 que	 responderam	 ao	 questionário	 pelas	 disciplinas	 de	

Instrumento/Canto	 bem	 como	 pelo	 regime	 que	 frequentam,	 assemelham-se,	 em	

percentagem,	às	esperadas	de	acordo	com	o	Projeto	Educativo	da	escola	(Alves	et	al,	

2012,	pp.	23-24),	estando	representadas	todas	as	classes	de	Instrumento	e	de	Canto,	

havendo	 um	 maior	 número	 de	 alunos	 em	 Piano	 e	 Guitarra,	 prevalecendo	 ainda	 a	

frequência	dos	Cursos	Básicos	de	Música	em	regime	articulado.	

	
Gráfico	5	–	Idade	dos	alunos	

	

	
Gráfico	6	–	Sexo	dos	alunos	

	

	
Gráfico	7	–	Distribuição	dos	alunos	pelas	disciplinas	

de	Instrumento/Canto	
	

	
Gráfico	8	–	Grau	e	regime	de	frequência	

	

	

Esta	prevalência	na	 frequência	dos	Cursos	Básicos	de	Música	 em	 regime	articulado	

vem	 refletir	 a	 massificação	 do	 ensino	 especializado	 da	 música	 referida	 atrás,	

consequência	 das	 últimas	 reformas	 legislativas,	 uma	 vez	 que	 este	 regime	 é	 de	

frequência	gratuita.	

	

32

52 50

25

1 1 1 1

masculino
41%

feminin
o

59%

Acordeão
2%

Canto
6%

Clarinete
9%

Contrabaixo
4%

Fagote
3%
Flauta
6%

Guitarra
9%

Guitarra	
Portuguesa

6%

Oboé
6%

Percussão
6%

Piano
9%

Saxofone
7%

Trombone
2%

Trompa
5%

Trompete
4%

Tuba
4%

Violeta
4%

Violino
6%

Violoncelo
4%

3º	grau	
/	7º	ano

4º	grau	
/	8º	ano

5º	grau	
/	9º	ano

Outra	
situação

62
44 45

3

1

5 1

2

articulado supletivo



	 51	

Com	a	quinta	questão,	pretendeu-se	auscultar	a	vontade	dos	alunos	em	prosseguir	ou	

não	os	 seus	estudos	musicais.	Esta	pergunta	 revela	bastante	pertinência	na	medida	

em	que	permite	quantificar	o	número	de	alunos	que	poderão	frequentar	a	disciplina	

que	se	pretende	vir	a	implementar	no	ensino	secundário.	

De	 acordo	 com	 os	 dados	 obtidos,	 constata-se	 que	 a	 maioria	 dos	 alunos	 (62%),	

respondeu	que	pretende	terminar	os	seus	estudos	musicais	no	final	do	ciclo	em	que	

se	encontra	(3º	ciclo)	e	15%	manifestaram	que,	por	sua	vontade,	já	teriam	desistido	

deste	 tipo	 de	 ensino.	 Os	 restantes	 23%	 distribuem-se	 pelos	 que	 se	 querem	 tornar	

músicos	profissionais	(11%)	e	pelos	que	pretendem	concluir	um	curso	secundário	de	

música	apenas.	

	
Gráfico	9	–	Prosseguimento	nos	estudos	musicais	

	

Daqui	poderá	concluir-se	que	a	maior	parte	dos	alunos	não	pretende	prosseguir	os	

seus	 estudos	musicais	 no	 ensino	 secundário,	 contabilizando-se	 47	 como	 potenciais	

candidatos	a	frequentar	a	disciplina	de	Oferta	Complementar.	

	

1.4.3.2 Dados	dos	pais	
	

A	segunda	parte	do	questionário	(questões	6	a	10)	refere-se	aos	dados	dos	pais	dos	

alunos,	pretendendo	caracterizar	o	meio	socioeconómico	e	cultural	dos	alunos.	
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O	 gráfico	 10	 demonstra	 que	 as	 qualificações	 académicas	 dos	 pais	 dos	 alunos	 que	

responderam	 ao	 questionário	 são,	 na	 sua	 maioria	 (73%)	 de	 nível	 não	 superior,	

destacando-se	 um	 elevado	 número	 de	 pais	 (48%)	 que	 não	 foram	 além	 do	 ensino	

básico.	Comparando	os	resultados	obtidos	entre	as	mães	e	os	pais,	verifica-se	que	as	

mães	têm	qualificações	académicas	superiores	às	dos	pais,	sendo	que	a	percentagem	

de	mães	que	detêm	formação	superior	é	de	31,2%	e	a	dos	pais	é	de	22,5%.	

	
Gráfico	10	–	Formação	académica	dos	pais	

	

Relativamente	 à	 formação	em	alguma	área	 artística,	 apenas	28	pais	 a	possuem,	 em	

percentagem	 idêntica	 entre	 pai	 e	 mãe,	 distribuindo-se	 maioritariamente	 nas	 artes	

visuais	e	outras	(gráficos	11	e	12).	

	
Gráfico	11	-	7.	Os	teus	pais	têm	formação	em	

alguma	área	artística?	

	
Gráfico	12	–	Formação	em	áreas	artísticas	dos	pais	dos	

alunos	
	

As	questões	9	e	10,	de	resposta	aberta,	pedia	que	fossem	indicadas	respetivamente	as	

profissões	 do	 pai	 e	 da	 mãe.	 A	 análise	 das	 respostas	 baseou-se	 na	 Classificação	
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Portuguesa	das	Profissões	2010	 (CPP),	 documento	publicado	 em	2011	pelo	 Instituto	

Nacional	 de	 Estatística	 que	 estabelece	 um	 novo	 quadro	 das	 profissões,	 tarefas	 e	

funções	mais	relevantes	(pp.	3).	

Segundo	 este	 documento,	 cada	 profissão,	 obtém	 uma	 codificação	 de	 cinco	 dígitos,	

correspondendo	a	cada	um	aos	níveis	da	estruturação	desta	classificação.	

A	codificação	inicia-se	no	nível	Grande	Grupo	(um	dígito),	desce	ao	Sub-
Grande	Grupo	(dois	dígitos),	ao	Sub-Grupo	(três	dígitos),	ao	Grupo	Base	
(quatro	 dígitos)	 e	 termina	 na	 Profissão	 (cinco	 dígitos).	 A	 relação	
código/nível	depreende-se	facilmente	a	partir	do	esquema	que	a	seguir	se	
apresenta	para	a	Profissão	2111.1	(Físico)	(pp.	14)	

	
Ilustração	1	-	Estrutura	da	Classificação	Portuguesa	das	Profissões	2010	

	

Existem	10	Grandes	Grupos	de	profissões:	

0. Profissões	das	Forças	Armadas;	

1. Representantes	 do	 poder	 legislativo	 e	 de	 órgãos	 executivos,	 dirigentes,	

diretores	e	gestores	executivos;	

2. Especialistas	das	atividades	intelectuais	e	científicas;	

3. Técnicos	e	profissões	de	nível	intermédio;	

4. Pessoal	administrativo;	

5. Trabalhadores	dos	serviços	pessoais,	de	proteção	e	segurança	e	vendedores;	

6. Agricultores	 e	 trabalhadores	 qualificados	 da	 agricultura,	 da	 pesca	 e	 da	

floresta;	

7. Trabalhadores	qualificados	da	indústria,	construção	e	artífices;	

8. Operadores	de	instalações	e	máquinas	e	trabalhadores	da	montagem;	
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9. Trabalhadores	não	qualificados.	

Para	a	análise	das	respostas	obtidas	a	estas	duas	questões,	 foram	tidos	em	conta	os	

Grandes	Grupos	em	que	se	inserem	as	profissões	indicadas,	uma	vez	que	é	com	este	

nível	 de	 classificação	 que	 podem	 ser	 relacionadas	 os	 quatro	 níveis	 de	 competência	

descritos	na	CPP	e	expostos	na	tabela	5.	

Os	 quatro	 níveis	 de	 competência	 da	 CPP/2010,	 adotados	 da	 CITP/2008,	
definem-se	como	a	seguir	se	apresenta:	

O	nível	de	competências	1	–	compreende	a	execução	de	tarefas	simples	e	de	
rotina	 física	 ou	manual.	 Envolve	 tarefas,	 tais	 como,	 limpeza,	 transporte	 e	
armazenagem	 manual	 de	 bens	 e	 de	 materiais,	 operar	 veículos	 não	
motorizados,	apanhar	frutos	e	vegetais.	

O	nível	de	competências	2	–	envolve	a	execução	de	tarefas	relacionadas	com	
a	 operação	 de	 máquinas	 e	 equipamento	 elétrico,	 condução	 de	 veículos,	
manutenção	 e	 reparação	 destes	 equipamentos,	 tratamento	 e	 arquivo	 da	
informação.	 Esta	 competência	 exige	 a	 capacidade	 para	 interpretar	 as	
instruções	 de	 segurança,	 executar	 cálculos	 aritméticos	 e	 registo	 de	
informação.	

O	nível	de	competências	3	–	envolve	a	execução	de	tarefas	técnicas	e	práticas	
complexas,	 compreendendo	 a	 preparação	 de	 estimativas	 de	 quantidades,	
custos	 de	 materiais	 e	 mão-de-obra	 para	 um	 projeto	 específico,	 a	
coordenação	 e	 supervisão	 das	 atividades	 de	 outros	 trabalhadores	 e	 a	
execução	de	funções	técnicas	de	apoio	aos	especialistas.	

O	nível	de	competências	4	–	envolve	a	execução	de	tarefas	que	requerem	a	
resolução	de	problemas	complexos	e	a	investigação	de	domínios	específicos,	
diagnóstico	e	tratamento	de	doenças,	conceção	de	máquinas	e	de	estruturas	
de	construção.	
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Tabela	5	-	Relação	entre	níveis	de	competências	e	Grandes	Grupos	

A	 partir	 dos	 dados	 da	 tabela	 5,	 conclui-se	 que	 todos	 os	 Grandes	 Grupos,	 exceto	 os	

Grandes	Grupos	0	e	1,	têm	uma	relação	só	com	um	nível	de	competências.		

Assim,	no	gráfico	13,	estão	representados	os	resultados	das	respostas	dos	alunos	de	

acordo	com	a	CPP,	tendo	sido	adicionados	os	grupos	Desempregado	e	Reformado,	que	

não	sendo	profissões,	não	estão	elencados	na	CPP,	contudo	são	relevantes	para	este	

estudo.	

	
Gráfico	13	–	Profissões	dos	pais	

Observando	o	gráfico,	 constata-se	que	as	profissões	de	ambos	os	pais	 incluídas	nos	

Grandes	 Grupos	 7	 e	 2	 constituem	 os	 valores	 mais	 altos	 (25,5%	 e	 20,9%,	

respetivamente),	 sendo	 de	 salientar	 a	 inversão	 destes	 valores	 entre	 pais	 e	 mães	

(corroborando	os	resultados	do	gráfico	10,	apontando	o	facto	de	que	as	mães	teriam	

qualificações	académicas	superiores	às	dos	pais).	
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Apesar	de	 as	profissões	dos	Grandes	Grupos	0,	 1,	 2	 e	3,	 estarem	representadas	 em	

grande	número,	 correspondendo	 a	42,2%,	 os	 restantes	 grupos	 estão	 representados	

em	 maior	 número,	 54,2%,	 correspondendo	 estes	 a	 profissões	 de	 níveis	 de	

competência	 1	 e	 2,	 para	 as	 quais	 não	 são	 necessárias	 qualificações	 académicas	 de	

nível	superior.	

	

Estes	 dados	 corroboram	 a	 caracterização	 da	 população	 de	 Lousada	 já	 descrita	

anteriormente,	 como	 uma	 população	 com	 baixas	 qualificações	 académicas,	 com	

profissões	ligadas	maioritariamente	ao	setor	secundário.	

Ainda,	 o	 facto	 de	 os	 pais	 dos	 alunos	 que	 possuem	 formação	 em	 áreas	 artísticas,	

nomeadamente	na	área	musical,	ser	residual,	poderá	contribuir	para	que	a	procura	de	

vivências	artísticas	por	parte	das	famílias,	seja	também	em	número	muito	reduzido.	

	

1.4.3.3 Hábitos	de	consumo	musical	e	cultural	dos	alunos	
	

As	9	últimas	questões	do	questionário	pretenderam	averiguar	os	hábitos	de	 escuta	

musical	e	consumo	cultural	dos	alunos.	

O	 gráfico	 14	 resulta	 das	 respostas	 obtidas	 à	 questão	 11	 relativa	 ao	 tempo	 que	 os	

alunos	 despendem	 diariamente	 a	 ouvir	 música.	 Verifica-se	 que	 os	 alunos	 ouvem	

música	 com	muita	 frequência	 tendo	 as	 respostas	 “sempre	 que	 posso”	 e	 “mais	 de	 6	

horas	por	dia”	sido	assinalada	por	mais	de	metade	dos	inquiridos.	

	
Gráfico	14	–	Tempo	de	escuta	de	música	
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A	questão	12	inquiria	os	alunos	sobre	que	fontes	e	aparelhos	que	utilizam	para	ouvir	

música	 e	 permitia	 a	 seleção	 de	 mais	 do	 que	 uma	 resposta.	 A	 utilização	 das	 novas	

tecnologias	é	bastante	notória	quando	se	verifica	que	a	grande	maioria	dos	inquiridos	

usa	o	sítio	da	internet	youtube	e	os	seus	telemóveis	para	o	fazerem,	em	detrimento	da	

utilização	 do	 rádio	 (apenas	 assinalada	 por	 69	 inquiridos)	 e	 os	 leitores	 de	 mp3,	

facilmente	substituídos	pelos	telemóveis.	A	procura	na	internet	e	os	canais	de	música	

da	televisão	são	também	assinalados	por	mais	de	metade	dos	inquiridos	(gráfico	15).	

	
Gráfico	15	-	Como	ouves	música?	

	

Verifica-se	assim	que	os	alunos	encontram-se	muito	familiarizados	e	motivados	para	

a	 utilização	das	 tecnologias	 de	 informação	 e	 comunicação,	 assim	 como	dos	gadgets	

tão	comuns	nos	dias	de	hoje.	

A	 pertinência	 desta	 questão	 prende-se	 com	 o	 facto	 de	 se	 vir	 a	 utilizar	 de	 forma	

preferencial	estas	tecnologias	na	disciplina	de	Oferta	Complementar	que	se	pretende	

implementar,	 como	 fonte	 quase	 inesgotável	 no	 que	 se	 refere,	 também	 à	 música	

erudita.	

	

No	 gráfico	 16,	 verifica-se	 que	 os	 alunos	 preferem	 ouvir	 e	 ouvem	 com	muito	maior	

frequência	 géneros	 de	 música	 não	 erudita	 como	 o	 Pop	 /	 Rock	 e	 outros	 não	

com	um	leitor	de	MP3.
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especificados.	 A	música	 clássica	 /	 erudita	 é	 ouvida	 frequentemente	 apenas	 por	 33	

alunos	inquiridos	e	muito	frequentemente	por	apenas	15	alunos.	

	
Gráfico	16	–	Frequência	da	audição	de	géneros	de	música	

	

A	questão	seguinte,	de	reposta	aberta,	pedia	que	os	alunos	indicassem	o	seu	género	

de	música	preferida	e	apontassem	as	razões	que	os	levam	a	ter	essa	preferência.	

Analisando	 as	 suas	 respostas,	 as	 preferências	 apontadas	 foram	 agrupadas	 em	 3	

géneros	–	clássica;	jazz;	rock	/	pop	/	eletrónica.	

No	gráfico	17,	constata-se	que	a	maior	parte	dos	alunos,	80%,	tem	como	preferência	

pelos	 géneros	musicais	 não	 eruditos,	 apenas	 7%	 elegem	 a	música	 clássica	 como	 a	

preferida,	2%	o	jazz	e	11%	não	foram	capazes	de	eleger	um	só	ou	não	responderam.	

	
Gráfico	17	–	Género	de	música	preferida	
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Tendo	 sido	 uma	 questão	 de	 resposta	 aberta,	 as	 justificações	 que	 os	 alunos	 deram	

para	a	sua	preferência	prendem-se	com	a	forma	com	que	se	relacionam	com	a	música,	

pelo	 facto	de	 com	ela	 se	 identificarem	e	a	procurarem	para	alterar	o	 seu	estado	de	

espírito	 (muitos	 apontaram	 como	 um	 meio	 para	 se	 acalmarem),	 e	 também	 por	 a	

considerarem	 divertida	 e	 fixe,	 nomeadamente	 em	 relação	 à	 música	 rock	 /	 pop	 /	

eletrónica.	

	

Relativamente	 à	 frequência	 com	 que	 os	 alunos	 vão	 a	 concertos	 ou	 recitais	 dos	

diversos	 géneros	 de	 música,	 excluindo	 os	 promovidos	 pelo	 CVS,	 constata-se	 no	

gráfico	18,	que	não	há	um	grande	hábito	de	ida	a	concertos	dos	diversos	géneros	de	

música.	

	
Gráfico	18	–	Frequência	de	concertos	ou	recitais	dos	diversos	géneros	de	música	

	

Relativamente	à	frequência	dos	concertos	e	audições	promovidos	pelo	CVS,	constata-

se	 no	 gráfico	 19	 que,	 apesar	 de	 não	 serem	 em	maioria,	 os	 alunos	 que	 vão	 apenas	

porque	têm	de	participar	correspondem	a	quase	metade	dos	inquiridos	(48%);	45%	
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dos	alunos	assumiu	que	vai	aos	 concertos	apenas	para	assistir,	mesmo	quando	não	

participa.	

	
Gráfico	19	–	Frequência	dos	concertos	e	audições	promovidos	pelo	Conservatório	

A	questão	nº	17,	de	resposta	aberta,	solicitava	aos	alunos	que	 indicassem	os	nomes	

de	 cinco	 compositores	 de	 música	 clássica/erudita	 que	 conhecessem	 ou	 de	 cuja	

música	gostassem.	

Com	esta	questão,	pretendia-se	averiguar	os	conhecimentos	acerca	de	compositores,	

tendo	 em	 consideração	 que	 são	 alunos	 do	 ensino	 especializado	 de	música	 há,	 pelo	

menos	dois	anos	e	que,	portanto,	terão	contacto	com	esta	música	com	frequência.	

A	razão	pela	qual	foram	pedidos	os	nomes	de	5	compositores	e	não	menos,	procurava	

descobrir	 até	 que	 ponto	 os	 alunos	 conheceriam	mais	 para	 além	 dos	 nomes	 que	 já	

seriam	esperados	de	antemão:	Beethoven,	Mozart	e	Bach.	

De	 facto,	 as	 respostas	 a	 esta	 questão	 não	 foram	 surpreendentes,	 pois	 os	 nomes	

mencionados	com	maior	frequência	foram	efetivamente	estes	compositores.3.	

As	respostas	obtidas	poderão,	contudo,	ser	consultadas	no	anexo	6,	como	já	referido.	

	

																																																								
3	A	 análise	 desta	 questão	 ficará	 anulada,	 uma	 vez	 que,	 tendo	 o	 inquérito	 sido	
realizado	em	turma	na	sala	de	aula,	a	informação	que	obtive	das	professoras	foi	a	de	
que	 houve	 um	 ruído	 intenso	 à	 volta	 desta	 questão,	 tendo	 havido	 bastante	 troca	 de	
impressões	e	partilha	de	informações	entre	os	alunos,	pondo	em	causa	a	veracidade	
dos	resultados	que	se	pretendiam	obter.	Daqui	se	poderá	também	justificar	o	facto	de	
muitos	nomes	de	compositores	tenham	sido	escritos	com	ortografia	errada	e	pouco	
legível.	
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As	duas	últimas	questões	do	questionário	pretendiam	auscultar	hábitos	de	consumo	

de	 outras	 manifestações	 culturais	 diferentes	 da	 música,	 que	 permitem	 ao	 aluno	

construir	a	sua	própria	 literacia	artística	 importante	para	uma	abordagem	alargada	

relacionando	a	música	com	outras	manifestações	artísticas.	

De	acordo	com	Andrade,	“trata-se	de	uma	área	da	educação	exógena	à	instituição	da	

escola,	 em	 dimensões	 da	 vida	 como	 o	 consumo,	 o	 ócio,	 a	 cultura	 e	 a	 pesquisa	 da	

informação.	 Com	 efeito,	 a	 aquisição	 e	 a	 reapropriação	 dos	 saberes	 passam-se	 hoje,	

complementar	ou	alternativamente,	em	 lugares	mais	abertos	e	menos	 regulados	do	

que	a	instituição	escolar.	Por	exemplo:	a)	eventos	culturais,	museus	e	centros	de	arte	

e	de	ciência,	sessões	de	poesia	em	associações	culturais;	b)	tempos	livres	do	trabalho,	

práticas	de	desporto,	tertúlias	e	 jogos	em	cafés;	c)	congressos,	bibliotecas,	arquivos,	

centros	 de	 informação	 e	 documentação	 e,	 desde	 a	 última	 década	 do	 século	 XX,	 o	

ciberespaço.	(Andrade,	2008,	pp.	52)	

O	 gráfico	 20	 permite	 verificar	 que	 os	 alunos	 vão	 com	 muito	 pouca	 frequência	 a	

museus,	 exposições	 de	 artes	 plásticas,	 teatro	 e	 dança.	 Constata-se,	 contudo,	 que	 a	

visita	ao	património	natural	e	arquitetónico	é	mais	frequente.	

	
Gráfico	20	–	Frequência	de	outras	manifestações	culturais	
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Relativamente	 aos	 seus	 hábitos	 de	 leitura,	 a	maioria	 dos	 alunos	 (63%)	 admitiu	 ler	

livros	 para	 além	 dos	 obrigatórios	 pelo	 Plano	 Nacional	 de	 Leitura	 na	 disciplina	 de	

Português	(gráfico	21)	

	
Gráfico	21	–	Hábitos	de	leitura	

	

	

Uma	vez	que	o	público	alvo	deste	inquérito	são	alunos	que	frequentam	o	3º	ciclo	do	

ensino	 básico	 de	 música	 e	 que	 serão	 os	 potenciais	 candidatos	 a	 frequentar	 a	

disciplina	 que	 se	 pretende	 implementar,	 uma	 vez	 que	 se	 encontram	 na	 fase	 da	

adolescência,	 importa	 tentar	 compreender	 o	 papel	 que	 a	 música,	 seja	 ela	 de	 que	

género	for,	exerce	sobre	o	indivíduo	nesta	fase	da	vida.	

Tal	como	refere	Laiho,	parafraseando	vários	autores	no	seu	artigo	sobre	as	 funções	

psicológicas	 da	música	 na	 adolescência,	 é	 nesta	 fase	 que	 a	música	 parece	 ter	 a	 sua	

maior	relevância,	pois,	a	quantidade	de	música	consumida,	assim	como	a	sua	devoção	

a	esta	são	enormes.	Refere	também	que	o	significado	e	a	importância	da	música	para	

os	 jovens	 parecem	 estar	 diretamente	 relacionados	 com	 o	 o	 seu	 desenvolvimento	

psicossocial	(Laiho,	2004,	pp.	48).	

De	acordo	com	o	que	se	pôde	constatar	na	análise	dos	resultados,	a	música	erudita	

não	é	de	todo	o	género	musical	preferido	da	maioria	dos	alunos,	indo	de	encontro	ao	

que	 este	 autor	 refere	 acerca	 da	 capacidade	 que	 a	 música	 pop	 tem,	 com	 as	 suas	

melodias	 e	 palavras,	 de	 gerar	 empatia,	 influenciando	 o	 humor	 e	 a	 disposição,	 pois	

abrangem	 temas	 como	 a	 sexualidade,	 a	 autonomia,	 a	 individualidade,	 o	 amor,	 os	

sim
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valores,	 a	 dança,	 a	 identidade,	 a	 religião	 ou	 a	 sociedade,	 tão	 características	 da	

turbulência	 emocional	 próprias	 da	 experiência	 diária	 da	 adolescência	 (Laiho,	 2004,	

pp.	 49).	 Algumas	 canções,	 estilos	 musicais	 e	 bandas	 fazem	 assim	 parte	 da	 sua	

identidade.	 Esta	 identidade	 associada	 a	 um	 particular	 género	 específico	 de	música	

dentro	 da	 música	 pop,	 permite	 também	 aos	 adolescentes	 criarem	 uma	 espécie	 de	

‘distintivo	musical’	que	comunica	valores,	atitudes	e	opiniões	(North	et	al,	2000,	pp.	

58).	Esta	noção	‘distintivo	musical’	já	tinha	sido	amplamente	estudada	e	relacionada	

com	a	noção	de	autoconceito	em	1999	por	North	e	Hargreaves.	

Não	é	também	de	estranhar	que	a	música	pop	seja	a	preferida	quando	se	vive	numa	

sociedade	 cujos	 meios	 de	 comunicação	 a	 promovem	 em	 muito	 maior	 escala	

comparativamente	à	música	erudita	que	está	quase	relegada	para	horários	de	menor	

audiência	e	pouco	publicitada,	bem	como	a	música	pop	é	muito	mais	frequentemente	

ouvida	incidentalmente	nos	mais	diversos	contextos	–	por	exemplo,	quando	vamos	a	

um	restaurante	ou	quando	vamos	às	compras	(Schellenberg,	2008,	pp.	18).	Acresce	a	

este	 facto,	segundo	o	estudo	realizado	por	Pereira	et	al	em	2011,	correlacionando	a	

escuta	 de	 música	 com	 as	 reações	 neurológicas	 ao	 nível	 cerebral,	 “tornar-se	 mais	

familiarizado	 com	uma	 determinada	 peça	 de	música	 faz	 aumentar	 as	 classificações	

positivas	relativamente	a	ela	por	parte	do	indivíduo”	(Pereira,	2011,	pp.	2).	

Acresce	 ainda,	 a	 pressão	 social	 sentida,	 que	 leva	 o	 adolescente	 a	 gostar	 (ou	 pelo	

menos	 a	manifestar	 o	 seu	 gosto)	 por	 este	 género	 de	música	 de	 forma	 a	 ajustar-se	

socialmente	com	os	seus	pares,	evitando	ser	um	ser	 incompatível	nos	seus	gostos	e	

diminuindo	 assim	 também	 a	 sua	 ansiedade	 eventualmente	 provocada	 por	 esta	

mesma	incompatibilidade	(Berns,	2009,	pp.	2688).	

	

Laiho,	 mencionando	 Jarviluoma	 e	 Åkerblad,	 refere	 também	 que	 os	 adolescentes,	

ávidos	 para	 adquirir	 a	 sua	 privacidade,	 não	 precisam	 propriamente	 de	 um	 espaço	

físico	exclusivo	para	a	obter,	bastando	para	isso	criá-lo	com	o	uso	de	auscultadores,	

tal	como	fechariam	a	porta	do	seu	próprio	quarto	(Laiho,	2004,	pp.	53).	Assim	sendo,	

a	 tecnologia	 atual	 permite,	 através	 dos	 diversos	 gadgets,	 a	 disponibilidade,	 a	

portabilidade	e	a	 facilidade	de	acesso	a	ouvir	música	em	qualquer	 lugar,	 tal	como	é	
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referido	pelos	alunos	no	que	respeita	aos	meios	que	utilizam	para	ouvir	música.	Estes	

recursos,	 com	 os	 quais	 os	 adolescentes	 estão	 tão	 familiarizados,	 poderão	 ser	

utilizados	para	mostrar	e	demonstrar	como	se	pode	aceder	também	e	procurar	com	

alguma	 facilidade	 a	 música	 erudita,	 fornecendo	 ainda	 alguma	 linhas	 de	 orientação	

para	discernir	acerca	da	qualidade	dos	conteúdos	disponíveis.	

	

Apesar	 de	 os	 alunos	 que	 responderam	 a	 este	 inquérito	 já	 frequentarem	 o	 Curso	

Básico	 de	 Música,	 verifica-se	 então	 a	 não	 existência	 de	 uma	 correlação	 entre	 os	

estudos	musicais	que	realizam	com	os	hábitos	de	consumo	musical	que	referiram,	o	

que	faz	sugerir	que	no	CVS,	tal	como	refere	Fernandes	et	al,	“os	conteúdos	de	certos	

programas,	 como	 o	 de	 Formação	 Musical,	 estarão	 mais	 apropriados	 para	 uma	

abordagem	à	alfabetização	musical	do	que	uma	abordagem	à	cultura	musical,	 como	

parece	ser	recomendável	atualmente”	(Fernandes	et	al,	2007,	pp.47),	o	que,	mais	uma	

vez,	vem	apontar	como	pertinente	a	criação	e	implementação	de	uma	disciplina	que	

permita	dar	a	ouvir	a	música	e	familiarizá-los	de	forma	a	já	a	conhecerem	antes	de	ser	

objeto	de	estudo	 formal	e/ou	exaustivo	nas	disciplinas	de	História	da	Cultura	e	das	

Artes	e	Análise	e	Técnicas	de	Composição.	

	

A	 pertinência	 da	 implementação	 de	 uma	 disciplina	 que	 venha	 a	 dar	 a	 conhecer	

compositores	 e	 reportório	 erudito	 é	 assim	 também	 fundamentada,	 abrindo	 novos	

horizontes	 e	 possibilitando	 aos	 alunos	 a	 familiarização	 com	 este	 género	 musical,	

incentivando-os	ainda	à	sua	procura	fora	da	aula	e	das	atividades	em	que	participam	

no	 contexto	 do	 CVS,	 uma	 vez	 que,	 também	 dado	 o	 facto	 de	 os	 pais	 possuírem,	 de	

acordo	com	a	informação	obtida	pelas	respostas	ao	questionários,	fracas	qualificações	

académicas	na	 sua	maioria	 e	pouca	 formação	ao	nível	das	artes,	nomeadamente	na	

área	da	música,	 faz	com	que	as	vivências	musicais	que	proporcionam	aos	filhos	não	

sejam	significativas	do	ponto	de	vista	erudito,	uma	vez	que	também	não	conhecem	e	

por	estarem	também	limitados	aos	mesmos	meios	de	comunicação.	
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2 Implementação	do	Projeto	
	

2.1 A	Disciplina	A	Propósito	da	Música	

	

A	designação	da	disciplina	–	A	Propósito	da	Música	–	foi	inspirada	no	programa	com	o	

mesmo	 nome	 da	 estação	 de	 rádio	 Antena2	 do	 serviço	 público	 de	 radiodifusão	

portuguesa,	 apresentado	 por	 Alexandre	 Delgado	 de	 1996	 a	 2013,	 no	 qual	 o	 autor	

descrevia	 pormenorizadamente	 e	 dava	 a	 ouvir	 a	 cada	 semana	 uma	 obra	 musical	

diferente.	

Sendo	a	expressão	A	Propósito	da	Música	 precisamente	 lata,	pode-se	encerrar	em	si	

própria	todos	os	conteúdos	que	se	pretenderão	incluir	nesta	disciplina.	

	

	

2.1.1 Objetivos	da	disciplina	
	

Tendo	ficado	claro,	no	capítulo	anterior,	que	os	alunos	para	os	quais	esta	disciplina	se	

dirige	 não	 são	 consumidores	 habituais	 de	música	 erudita,	 apesar	 de	 frequentarem	

uma	escola	de	ensino	especializado	da	música.	Os	objetivos	essenciais	da	disciplina	

passam	 por	 inverter	 esta	 tendência	 e	 torná-los,	 se	 não	 apreciadores,	 pelo	 menos,	

conhecedores	do	universo	da	música.	

Hargreaves	considera	que	“a	maioria	dos	teóricos	parece	concordar	que	o	ensino	da	

música	 deveria	 envolver	 muito	 mais	 que	 apenas	 a	 aprendizagem	 de	 destrezas	

musicais	 específicas:	 entre	 os	 objetivos	 mais	 amplos,	 poderia	 incluir-se	 a	

compreensão	 e	 a	 apreciação	 das	 qualidades	 artísticas	 da	música;	 a	 transmissão	 da	

herança	 cultural;	 o	 incentivo	 à	 criatividade;	 a	 educação	 social;	 a	 promoção	 da	 uma	

recreação	 valiosa;	 a	 melhoria	 da	 saúde	 física	 e	 mental;	 o	 desenvolvimento	 de	

capacidades	intelectuais;	etc.	Por	outras	palavras,	a	educação	musical	deve	contribuir	

para	o	desenvolvimento	intelectual,	emocional,	sensório-motor	e	social	e,	sem	dúvida	

mais	dimensões	se	poderiam	juntar	a	esta	lista”	(1998,	pp.	236-237).	
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Deseja-se,	assim,	uma	disciplina	que	seja	promotora	de	vivências	musicais,	educando	

musicalmente	 e	 através	 da	 música,	 da	 sua	 audição	 e	 visualização,	 instigando	 à	

curiosidade,	 à	 investigação	 e	 à	 reflexão	 por	 parte	 dos	 alunos,	 tornando-os	 não	 só	

alfabetizados	 musicalmente,	 mas	 também	 possuidores	 de	 uma	 literacia	 musical	

recorrente	 das	 suas	 próprias	 experiências,	 promovendo	 também	 um	mais	 apurado	

sentido	estético.	

Ao	nível	do	ensino	secundário,	as	disciplinas	de	História	da	Cultura	e	das	Artes,	bem	

como	 a	 de	 Análise	 e	 Técnicas	 de	 Composição	 desempenharão,	 é	 certo,	 um	 papel	

fundamental	 na	 formação	 global	 do	 aluno,	 dotando-o	 de	 conhecimentos	 e	

ferramentas	que	o	permitirão	desenvolver	a	sua	compreensão,	criatividade	e	espírito	

crítico	relativamente	à	música.	Contudo,	tendo	em	conta	que	os	alunos	partem	para	

estas	disciplinas	 com	um	conhecimento	muito	pouco	 significativo	ao	nível	das	 suas	

vivências	musicais	–	como	se	constatou	no	inquérito	anterior	–,	uma	disciplina	que	as	

proporcionasse,	contribuiria,	também	para	um	maior	sucesso	nas	restantes.	

Falou-se,	portanto	de	 literacia	musical	e	importa	agora	procurar	uma	definição	mais	

aproximada	deste	conceito	e	das	implicações	que	reflete	neste	projeto.	

No	 seu	 bestseller	 americano	 sobre	 Literacia	 Cultural	 dirigido	 à	 população	

norteamericana,	 –	 Cultural	 Literacy.	 What	 Every	 American	 Needs	 to	 Know	 –,	 E.	 D.	

Hirsch,	 elenca	muito	discriminadamente,	 como	num	dicionário,	 todos	os	assuntos	–	

factos,	pessoas,	expressões,	etc.	–	com	os	quais	todo	o	norte-americano	deverá	estar	

familiarizado	e	conhecer,	apontando	assim	para	um	conjunto	de	saberes	que	deverão	

ser	 comuns	 à	 população	 e	 denominado	 comummente	 por	 ‘cultura	 geral’	 ou	 ‘senso	

comum’,	procurando,	assim	também,	permitir	uma	melhor	compreensão	do	mundo	e	

a	 capacidade	 de	 comunicar	 em	 sociedade.	 É,	 pois,	 através	 dos	 conteúdos	 e	 da	 sua	

assimilação	 factual	 que	 esta	 literacia	 se	 processa,	 demonstrando	 que	 analisando,	

sintetizando	e	avaliando	informação	é	literalmente	impossível	sem	primeiro	conhecer,	

compreender	e	aplicar.	

Apesar	 de	 ter	 sido	 escrito	 nos	 Estados	 Unidos	 da	 América,	 por	 um	 autor	 norte-

americano	preocupado	com	o	rumo	que	a	educação	levava	neste	país,	este	livro	e	os	

conteúdos	 que	 abarca	 podem	 ser	 extensíveis	 ao	 continente	 europeu,	 dadas	 as	
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similitudes	 que	 a	 cultura	 norte-americana	 apresenta	 com	 a	 europeia	 no	 âmbito	 da	

cultura	ocidental.	

A	 partir	 deste	 conceito	 de	 Literacia	 Cultural	 de	 Hirsch,	 Levinson	 (1990)	 extraiu	 o	

conceito	 de	 Literacia	 Musical,	 que	 consiste	 num	 conjunto	 de	 informação	 factual	

acerca	de	música	que	é	esperado	um	comum	indivíduo	possuir	e	que	o	permite	ser	

capaz	 de	 compreender	 um	 discurso	 que	 tem	 como	 assunto	 a	 música	 ou	 músicos	

(Levinson,	 1990,	 pp.	 18).	 Acrescenta	 ainda	 que	 este	 tipo	 de	 literacia	 musical	 é	

obviamente	 importante,	 apesar	 do	 seu	 alcance	 limitado,	 porque	 a	 música	 é	

importante	na	vida	pública	e	privada	e	na	história	dos	 feitos	humanos	e	 foca-se	em	

compreender	o	que	a	literacia	verbal	(ou	seja,	ler)	tem	que	ver	com	a	literacia	musical	

(ou	seja,	ouvir).	

Segundo	 Levinson,	 “nenhuma	 peça	 de	 música	 pode	 ser	 verdadeiramente	

compreendida	isoladamente,	sem	qualquer	relação	com	qualquer	coisa”,	sendo	que	as	

primeiras	peças	de	música	ouvidas	pelo	 indivíduo,	 qualquer	que	 seja	 a	 sua	origem,	

não	são	compreendidas,	mas	apenas	registadas	(1990,	pp.	19).	

No	 entanto,	 à	 semelhança	 da	 linguagem,	 é	 através	 da	 exposição	 à	 música	 que	 são	

fundadas	as	bases	para	uma	futura	compreensão,	estabelecendo	relações	com	o	que	

poderá	não	estar	explicitamente	presente	–	as	aquisições	resultantes	da	experiência	

que	permite	assim	ir	desenvolvendo	uma	compreensão	abrangente.	

Levinson	dá	o	exemplo	de	um	ouvinte	ouvindo	pela	primeira	vez	o	1º	andamento	da	

Sinfonia	 nº	 4	 de	 Anton	 Bruckner	 e	 enumera	 10	 níveis	 de	 compreensão	 que	 um	

‘ouvinte	compreendedor’	(comprehending	listener)	deverá	ser	capaz	de	apreender:	(1)	

o	ouvinte	ouve	que	a	música	é	tonal;	(2)	o	ouvinte	ouve	que	a	música	é	sinfónica;	(3)	o	

ouvinte	ouve	que	a	música	pertence	ao	Romantismo	(ou	ao	séc.	XIX);	 (4)	o	ouvinte	

ouve	que	a	música	tem	como	estrutura	a	forma	sonata;	(5)	o	ouvinte	reconhece	que	a	

música	que	ouve	é	Bruckneriana;	(6)	o	ouvinte	tem	uma	experiência	de	ligação	com	a	

música	sentindo	movimento,	fluidez	ou	progressão	e	não	apenas	sons	momentâneos	

em	 sucessão;	 (7)	 o	 ouvinte	 tem	 uma	 série	 de	 reações	 apropriadas	 de	 tensão	 e	

relaxamento,	expectativa	e	observância,	implicação	e	realização	ao	longo	da	audição;	

(8)	 o	 ouvinte	 tem	 alguma	 perceção	 do	 que	 a	 realização	 desta	 música	 implica,	
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reconhecendo	 a	 origem	 e	 a	 forma	 como	 os	 sons	 são	 produzidos;	 (9)	 o	 ouvinte	

apreende	em	larga	medida	o	conteúdo	gestual	e	emocional	da	música;	(10)	o	ouvinte	

tem	 uma	 noção	 largamente	 abrangente	 –	 neste	 caso,	mítica,	 religiosa	 e	 amante	 da	

natureza	–	relacionada	com	a	própria	construção	do	andamento	(Levinson,	1990,	pp.	

19-20).	

Para	chegar	a	 todos	estes	níveis	de	compreensão	musical,	o	ouvinte	não	terá	de	ter	

passado	por	uma	educação	formal,	mas	sim	por	uma	apreensão	e	relacionamento	de	

factos	decorrentes	da	sua	própria	experiência	reunidos	tacitamente	ao	longo	da	sua	

vida,	essencialmente	de	forma	intuitiva,	sem	uma	mediação	verbal	explícita.	Ou	seja,	

“o	ouvinte	sabe	estas	coisas	da	mesma	forma	que	sabe	o	seu	número	de	telefone	e	que	

a	Tailândia	é	um	país	na	Ásia,	cuja	capital	é	Bangkok”	(Levinson,	1990,	pp.	24).	

E	 sabe	 também,	 não	 porque	 estes	 saberes	 são	 inatos,	 pois	 não	 os	 são,	mas	 porque	

teve	a	curiosidade	e	vontade	em	saber	e	conseguiu	simplesmente	gerir	e	deduzir	as	

características	 próprias	 da	música	 rotulando-as	 conforme	 alguma	mediação	 verbal	

inicial	de	acordo	com	as	suas	próprias	experiências	musicais	e	não	musicais.	

Assim,	 a	 receita	 que	 Levinson	 prescreve	 a	 fim	 de	 obter	 literacia	 musical	 não	 é	

adquirir	mais	 informação	 sobre	música	 a	 um	nível	 verbal	 –	 embora	 algum	 (pouco)	

vocabulário	 seja	 necessário	 para	 a	 construção	 de	 um	 conhecimento	musical	 –	mas	

sim	ouvir	música	o	mais	possível	(Levinson,	1990,	pp.	27).	

Assim,	 voltando	 aos	 objetivos	 da	 disciplina	 A	 Propósito	 da	Música,	 esta	 disciplina	

pretenderá	 desempenhar	 a	 função	 de	 desenvolver	 nos	 alunos	 um	 ouvido	 literado	

musicalmente,	 levando-os	 a	 reconhecer	 características	 na	 música	 clássica/erudita	

através	da	sua	simples	audição	com	uma	mediação	verbal	reduzida,	ou	seja,	sem	os	

conhecimentos	teóricos	e	largamente	explicados	que	serão	adquiridos	nas	disciplinas	

já	referidas	de	História	da	Cultura	e	das	Artes	e	Análise	e	Técnicas	de	Composição.	

Assim,	os	objetivos	da	disciplina	são:	

• Aumentar	nos	alunos	o	nível	de	literacia	musical	
• Proporcionar	 aos	 alunos	 vivências	 musicais	 no	 âmbito	 da	 música	

clássica/erudita	
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• Contribuir	 para	 o	 sucesso	 académico	 no	 âmbito	 do	 Curso	
Secundário	de	Música.	

	

2.1.2 Competências	a	adquirir	
	
Tendo	em	vista	a	consecução	dos	objetivos	atrás	elencados,	os	alunos,	no	âmbito	das	

competências	a	adquirir,	deverão:	

• Desenvolver	a	curiosidade	pelo	universo	da	música.	
• Compreender	 a	música	 no	 seu	 contexto	 em	 relação	 à	 sociedade,	 à	

história	e	à	cultura.		
• Explorar	as	conexões	com	outras	áreas	do	conhecimento	para	desta	

forma	se	compreender	melhor	o	universo	musical.	
• Desenvolver	a	discriminação	e	a	sensibilidade	auditiva.		
• Valorizar	o	património	musical	nacional	e	internacional.		
• Desenvolver	 o	 gosto	 musical	 do	 aluno	 através	 de	 uma	 vivência	

lúdica	da	música	erudita	e	uma	experimentação	artística	e	estética	
situada	em	diferentes	épocas.	

• Desenvolver	 a	 capacidade	 de	 apreciação	 crítica	 sobre	 uma	 obra	
musical,	 um	 compositor,	 uma	 orientação	 estética,	 um	 género,	 uma	
forma,	avaliando	e	comparando	diversas	obras	musicais.	

• Compreender	a	linguagem	elementar	da	música.	
• Adquirir	 o	 vocabulário	 musical	 para	 descrever,	 analisar	 e	

interpretar.	
• Adquirir	uma	 terminologia	específica,	nomeadamente	de	códigos	e	

vocabulários	específicos	para	os	vários	períodos	históricos.	
• Descodificar	as	diferentes	linguagens	musicais.	
• Desenvolver	 a	 capacidade	 de	 apreensão,	 interpretação	 e	

comunicação	de	obras	dos	diferentes	períodos	da	História	da	Música.	
• Conhecer	 repertório	 referente	 aos	 diferentes	 períodos	 da	 História	

da	Música.	
• Conhecer	vários	estilos,	formas	e	processos	de	composição.	
• Conhecer	 os	 melhores	 intérpretes	 do	 panorama	 nacional	 e	

internacional	
• Conhecer	os	agentes	de	divulgação	da	música.	

	

	

2.1.3 Conteúdos	programáticos	da	disciplina	
	

Assim,	 tendo	em	consideração	os	objetivos	delineados	para	 esta	disciplina,	 (i)	 para	

desenvolver	nos	alunos	o	seu	nível	de	literacia	musical,	é	necessário	que	os	conteúdos	
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da	disciplina	contenham	o	objeto	dessa	mesma	literacia	–	ou	seja,	obras	musicais	de	

referência	no	âmbito	da	música	clássica/erudita,	compositores,	intérpretes	–	apenas	

mediado	pelos	conceitos	que	o	caracteriza	sem	a	sua	exploração	conceptual;	(ii)	para	

proporcionar	 aos	 alunos	 vivências	 musicais	 no	 âmbito	 da	 música	 clássica/erudita,	

estes	 conteúdos	 também	 terão	 de	 passar	 pelos	 diversos	 meios	 de	 divulgação,	 que	

permitirão	não	só	estas	vivências	em	sala	de	aula	como	também	de	forma	autónoma;	

(iii)	 e	 assim,	 uma	 vez	 que	 parte	 destes	 conteúdos	 serão	 abordados	 de	 forma	mais	

exaustiva	e	detalhada	no	âmbito	de	outras	disciplinas	do	Curso	Secundário	de	Música,	

os	alunos	encontrar-se-ão	também	mais	familiarizados	com	a	música	clássica/erudita,	

promovendo-se	assim	o	seu	sucesso	neste	Curso.	

Delinearam-se,	assim,	os	seguintes	conteúdos	programáticos:	

1. Noções	básicas	de	História	da	Música	Ocidental	
• Cronologia	da	História	da	Música	no	contexto	da	História	Mundial.	
• Vivência	e	experimentação	artística	e	estética	situada	em	diferentes	

épocas.	
• Apreciações	críticas,	orais	e	escritas	da	produção	musical.	

	

Neste	primeiro	ponto,	pretende-se	que	o	aluno	se	habitue	a	escutar	obras	musicais	

diversas,	 localizando-as	 no	 tempo	 e	 compreendendo	 o	 seu	 contexto	 histórico.	 É	

pretendido	 também	 que	 o	 aluno,	 conhecendo,	 se	 torne	 capaz	 de	 construir	 o	 seu	

próprio	gosto	musical,	sendo	capaz	de	apontar	as	suas	preferências.	

	
2. Compositores	e	as	suas	obras	de	referência	

• Criação	de	uma	lista	de	obras	de	audição	obrigatória.	
• Aspetos	característicos	da	biografia	dos	compositores	

	

Bach,	Mozart,	Beethoven,	Mahler,	Chopin,	Mendelssohn,	Vivaldi,	Tchaikovsky,	Verdi,	

Rachmaninoff,	 Stravinsky,	 Schubert,	 Schumann,	 Pucinni,	 entre	 tantos	 outros	 que	

indubitavelmente	 figuram	 em	 qualquer	 lista	 de	 ‘os	 mais	 famosos	 compositores	 de	

música	clássica’,	são	os	nomes	dos	quais	se	ouvirão	obras	musicais	na	lista	de	obras	

de	 audição	 obrigatória.	 Esta	 obrigatoriedade	 irá	 fazer	 com	 que	 o	 aluno	 precise	 de	

escutar	 por	 diversas	 vezes	 as	 mesmas	músicas	 de	 forma	 a	 possibilitar	 uma	maior	
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familiarização	 com	 a	 linguagem	 musical	 de	 cada	 compositor	 escolhido,	 sendo-lhe	

mais	 fácil	 a	 sua	 identificação	 futura	 em	 outras	 obras.	 Descrever	 alguns	 aspetos	

característicos	da	vida	dos	compositores,	permitem	tornar	a	disciplina	mais	apelativa,	

incitando	a	curiosidade	e	humanizando	estes	nomes.	

	

3. Intérpretes	consagrados	e	práticas	interpretativas	
• Familiarização	com	os	nomes	dos	intérpretes	que	se	destacaram	no	

passado	e	 se	destacam	na	atualidade	no	panorama	 internacional	e	
nacional.	

• Práticas	interpretativas	no	contexto	histórico	e	atual.	
	

Este	conteúdo	permitirá	aos	alunos	conhecer	os	intérpretes	que	mais	de	destacaram	

no	passado	através	das	suas	carreiras	de	sucesso	e	das	suas	gravações	e	os	que,	na	

atualidade,	 mantém	 uma	 carreira	 de	 excelência.	 Sendo	 a	 maioria	 dos	 alunos	 da	

disciplina	 aspirantes	 a	 instrumentistas	 no	 futuro,	 será	 de	 facto	 importante	 que	

saibam	reconhecer	nestes	intérpretes	modelos	a	seguir.	Ao	mesmo	tempo,	será	feita	

uma	 alusão	 às	 práticas	 interpretativas	 que	 passam	 por	 abordar	 essencialmente	 as	

interpretações	historicamente	informadas,	tão	comuns	nos	nossos	dias.	

	

4. Agentes	principais	de	divulgação	da	Música	
• Instituições	nacionais	e	internacionais	
• Radio	
• Internet	
• Revistas	

	

Este	quarto	ponto	dos	conteúdos	programáticos	inclui	as	ferramentas	de	obtenção	de	

conhecimentos	 que	 permitirão	 aos	 alunos,	 através	 delas,	 satisfazer	 as	 suas	

curiosidades	 e	 que	 se	 pretende	 que	 surjam	 com	 esta	 disciplina.	 Pretende	 dar	 a	

conhecer	 instituições	 como	 a	 Casa	 da	 Música	 no	 Porto,	 a	 Fundação	 Calouste	

Gulbenkian	 e	 o	 Centro	 Cultural	 de	 Belém	 em	 Lisboa,	 para	 nomear	 alguns	 a	 nível	

nacional,	a	rádio	antena2	e	a	britânica	classicFM.	Pretende,	 também,	dar	a	conhecer	

aos	alunos	de	que,	hoje	em	dia,	o	conhecimento	está	efetivamente	muito	 facilmente	

acessível	através	da	internet	com	os	seus	inúmeros	sites	informativos	e	que	existem	

publicações	periódicas	relacionadas	com	o	mundo	da	música.	
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5. Relação	da	Música	com	as	outras	artes	
• Contextualização	artística	e	estética	da	produção	musical	

	

Neste	último	ponto,	tentar-se-á	estabelecer	ligações	entre	a	música	e	as	outras	artes,	

para	que	os	alunos	consigam	obter	um	conhecimento	cultural	mais	alargado.		

	

2.1.4 Metodologias	e	avaliação	

	

Seguindo	 a	 “prescrição”	 de	 Levinson	 (1990,	 pp.	 27),	 que	 sugere	 a	 simples	 audição	

para	uma	maior	 literacia	musical,	 a	metodologia	de	ensino	a	utilizar	nas	aulas	de	A	

Propósito	da	Música	 será	essencialmente	a	que	terá	como	objetivo	proporcionar	aos	

alunos	esta	audição	de	música	clássica/erudita.	

Trata-se,	 portanto,	 de	 uma	 disciplina	 cuja	 metodologia	 de	 ensino	 mais	 eficaz	 para	

veicular	 os	 seus	 conteúdos	 e	 efetivar	 a	 consecução	 dos	 seus	 objetivos,	 combina	 o	

modelo	expositivo	e	o	ensino	de	conceitos	referidos	por	Arends	no	seu	livro	Aprender	

a	Ensinar,	sendo	que	o	método	expositivo	“é	eficaz	para	ajudar	os	alunos	a	adquirir	e	

processar	 conhecimentos	 declarativos”	 e	 o	 ensino	 de	 conceitos	 “estimula	 o	

desenvolvimento	conceptual	e	o	pensamento	de	ordem	superior”	(Arends,	2008,	pp.	

448).	

Assim,	 os	 alunos	 são	 convidados	 a	 ver,	 ouvir	 e	 vivenciar	 a	 música,	 como	 seria	 se	

vivenciassem	a	música	desde	cedo	e	tivessem	já	obtido	estes	conhecimentos	gerais	de	

música	através	de	uma	aprendizagem	informal.	Serão	abordados	os	vários	conteúdos	

linearmente,	 ou	 seja,	 sem	 aprofundar,	 apenas	 para	 permitir	 aos	 alunos	 uma	

rotulagem	de	cada	característica	musical	surgida	(Levinson,	1990,	pp.27).	

Será	 pedido	 aos	 alunos	 que	 escutem	 a	 música	 repetidamente	 de	 forma	 a	 que	 se	

familiarizem	 com	 ela,	 pois	 a	 familiarização,	 como	 já	mencionado	 atrás,	 promove	 o	

gosto	 pela	 música.	 “Este	 fenómeno,	 conhecido	 na	 literatura	 como	 efeito	 de	 mera	
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exposição,	 sugere	 que	 a	 familiarização	pode	desempenhar	 um	 importante	 papel	 no	

envolvimento	emocional	dos	ouvintes	com	a	música”	(Pereira,	2011,	pp.	2).	

Assim,	 nas	 aulas	 semanais	 de	 45	 minutos,	 recorrendo-se	 ao	 uso	 de	 um	 projetor	

multimédia	 e	 de	 um	 computador	 com	 acesso	 à	 internet,	 serão	 apresentadas	 as	

matérias	constantes	nos	conteúdos	programáticos.	

Dispensando-se	o	uso	de	cadernos,	será	criada	uma	pasta	para	partilha	de	 ficheiros	

num	 serviço	 para	 armazenamento	 e	 partilha	 de	 arquivos,	 baseado	 no	 conceito	 de	

computação	em	nuvem	(Dropbox),	onde	serão	disponibilizados	os	conteúdos.	

Como	 é	 pretendido	 que	 com	 esta	 disciplina	 os	 alunos	 alarguem	 os	 seus	

conhecimentos	 gerais	 de	 música	 através	 da	 forma	 mais	 sensorial	 possível	 –	 pela	

audição	e	visualização,	e	não	tanto	pela	sua	descrição	e	explicação	–	e	 	que	também	

sintam	cada	vez	mais	gosto	e	curiosidade	na	procura	e	descoberta	dos	compositores,	

intérpretes	 e	 estilos,	 a	 avaliação	 incidirá	 principalmente	 e	 em	 partes	 iguais	 na	

Assimilação	de	Matérias	e	Conteúdos,	(auferidos	oralmente	a	cada	aula),	na	Realização	

de	Trabalho	de	Casa,	(que	consistirá	essencialmente	na	audição	das	obras	propostas,	

e	que	será	verificado	com	questões	acerca	das	mesmas	na	aula)	e	nos	Testes	Escritos	

realizados	no	final	de	cada	período	letivo,	como	se	pode	constatar	no	gráfico	22.	

	
Gráfico	22	–	Critérios	de	avaliação	da	disciplina	
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2.2 Implementação	2012/2013	

2.2.1 Iniciativa	e	aprovação	

	

Uma	vez	definido	o	programa	da	disciplina,	propus	à	escola	a	sua	implementação,	que,	

em	sede	de	Conselho	Pedagógico,	a	aprovou.	De	acordo	com	o	número	5	do	artigo	5º	

da	Portaria	243-B/2012	de	13	de	agosto,	os	estabelecimentos	de	ensino	informam	a	

Agência	Nacional	para	a	Qualificação	e	o	Ensino	Profissional,	 I.	P.	 (ANQEP,	 I.	P.),	da	

proposta	 da(s)	 disciplina(s)	 de	 Oferta	 Complementar	 que	 pretendem	 oferecer,	 nos	

termos	e	condições	constantes	de	orientações	a	transmitir	por	aquele	organismo.	

Esta	proposta	e	consequente	aprovação	encontram-se	nos	anexos	7	e	8.	

	

2.2.2 Caracterização	da	turma	

	

A	 turma	 da	 disciplina	 de	 A	 Propósito	 da	Música	 no	 ano	 letivo	 de	 2012/2013	 era	

constituída	pelos	5	alunos	que	 frequentavam	o	Curso	Secundário	de	Música	no	10º	

ano	em	 regime	articulado:	1	 aluna	de	 saxofone	e	1	 aluno	de	percussão	que	 tinham	

concluído	 o	Curso	Básico	de	Música	no	Conservatório	 do	Vale	 do	 Sousa	 em	 regime	

articulado,	 1	 aluno	 de	 bateria	 que	 tinha	 concluído	 o	 Curso	 Básico	 de	 Música	 no	

Conservatório	do	Vale	do	 Sousa	 em	 regime	 supletivo,	 1	 aluno	de	 saxofone	que	não	

tinha	concluído	o	curso	básico	de	música,	tendo	terminado	no	ano	letivo	anterior	o	2º	

grau	 das	 disciplinas	 de	 Classes	 de	 Conjunto	 e	 Formação	 Musical	 e	 o	 3º	 grau	 de	

Saxofone	 no	 Conservatório	 do	 Vale	 do	 Sousa,	 tendo	 sido	 admitido	 no	 ensino	

secundário	de	música	ao	abrigo	da	alínea	c)	do	número	1	do	artigo	13º	da	Portaria	

243-B/2012	de	13	de	agosto	e	1	aluno	de	piano	que	tinha	frequentado	o	curso	básico	

de	música	no	Conservatório	de	Música	de	Felgueiras.	

À	exceção	do	aluno	de	saxofone,	nascido	em	1996,	todos	os	outros	alunos	nasceram	

em	1997,	o	que	 indica	que	se	encontravam	na	 idade	esperada	para	a	 frequência	do	
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10º	ano,	ou	seja,	iniciaram	um	curso	secundário	no	ano	em	que	completavam	15	anos	

de	idade.	

A	 nível	 comportamental,	 a	 única	 aluna	 do	 sexo	 feminino	 destacava-se	 pela	 sua	

atenção	 e	 pertinência	 nas	 suas	 observações	 e	 questões,	 contrastando	 com	 as	

distrações,	conversas	paralelas	e	brincadeiras	infantis	dos	restantes	alunos.	

	

2.2.3 Teste	de	diagnóstico	

	

Na	primeira	aula	do	1º	período	apresentei	a	disciplina	aos	alunos,	elencando	os	seus	

conteúdos,	 objetivos	 e	 avaliação,	 e	 convidei-os	 a	 fazer	 um	 teste	 de	 diagnóstico	 de	

conhecimentos	musicais.	

Este	 teste	 consistiu	 no	 preenchimento	 de	 uma	 grelha	 identificando	 os	 seguintes	

elementos	de	20	excertos	musicais:	século	de	composição;	época/estilo;	compositor;	

obra;	 orquestração/instrumentação.	 Incluía	 também	 uma	 última	 coluna	 –	 outras	

observações	–	que,	 apesar	de	não	vir	a	 ser	 incluída	na	análise	dos	 resultados	deste	

teste,	pretendia	convidar	os	alunos	a	marcarem	algum	aspeto	que	quisessem	referir	

decorrentes	 da	 sua	 própria	 experiência.	 O	 enunciado	 deste	 teste	 bem	 como	 as	

respostas	dos	alunos	encontra-se	no	anexo	9.	

Com	estes	campos	de	avaliação,	pretendi	aferir	os	conhecimentos	dos	alunos	através	

das	 suas	 capacidades	 em	 encontrar	 na	 música	 que	 ouvem	 os	 elementos	 e	

características	 próprias	 de	 cada	 excerto	 que	 os	 permitam	 identificar	 e	 localizar	

temporalmente	os	excertos	em	escuta.		

Partindo	do	geral	para	o	particular,	segundo	a	ordem	das	4	primeiras	colunas	–	século	

de	composição;	época/estilo;	compositor	e	obra	–	o	aluno	demonstraria	(ou	não)	que,	

auditivamente,	 conseguiria	 distinguir	 características	 próprias	 nos	 excertos	 que	

escuta,	 que	 o	 levariam	 a	 localizar	 temporalmente	 a	 sua	 criação,	 a	 identificar	 o	 seu	

compositor	ou	a	obra.	
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A	coluna	da	orquestração/instrumentação	permitiria	aferir	se	os	alunos	conhecem	a	

sonoridade	e	o	timbre	dos	vários	instrumentos	a	solo	ou	em	orquestra.	

Os	 20	 excertos	 musicais	 (cerca	 de	 50	 a	 60	 segundos	 de	 duração)	 deste	 teste	 de	

diagnóstico	encontram-se	descritos	na	tabela	6.	À	exceção	do	excerto	designado	com	

o	número	4,	as	razões	que	me	levaram	à	sua	escolha	têm	a	ver	com	o	facto	de	serem	

obras	musicais	frequentemente	difundidas	em	spots	publicitários	(as	designadas	com	

os	números	3,	6,	7,	8,	10,	12,	14,	15	e	18),	fazerem	parte	bandas	sonoras	de	filmes	(as	

designadas	 com	os	 números	 5,	 15,	 16	 e	 17)	 e	 toques	 de	 telemóveis	 (as	 designadas	

com	os	números	1,	5)	ou	serem	muito	frequentemente	apresentadas	em	concertos	ou	

transmitidas	na	rádio	ou	televisão	(as	designadas	com	os	números	2,	5,	7,	8,	9,	10,	11,	

12,	 13,	 15,	 16,	 8,	 19	 e	 20).	 O	 excerto	 designado	 com	 o	 número	 4,	 seria,	 noutras	

circunstâncias,	 a	 primeira	 parte	 de	 Carmina	 Burana	 –	O	Fortuna,	Imperatrix	Mundi,	

mas	 como	 todos	 os	 alunos	 (e	 eu,	 também)	 estavam	 envolvidos	 nesses	 dias	 nos	

ensaios	e	concertos	desta	obra,	optei	por	colocar	esta	parte.	

	 Século	de	
Composição	 Época/Estilo	 Compositor	 Obra	 Orquestração	/	

Instrumentação	

1	 XVIII	 Barroco	 Bach,	J.S.	 Badinerie,	da	Suite	
Orquestral	BWV	1067	 Orquestra	

2	 XVIII	 Clássico	 Mozart,	W.	A.	 I.	Molto	Allegro,	da	Sinfonia	
nº	40	em	sol	menor	Kv	550	 Orquestra	

3	 XIX	 Clássico	 Beethoven,	L.	 Für	Elise,	Bagatela	para	
piano	em	lá	menor	WoO	59	 Piano	

4	 XX	 Séc.	XX	 Orff,	C.	 Dulcissime,	de	Carmina	
Burana	

Soprano	solo	com	
orquestra	

5	 XX	 Romantismo	
tardio	 Mahler,	G.	 IV.	Adagietto,	da	5ª	Sinfonia	 Orquestra	

6	 XVIII	 Barroco	 Vivaldi,	A.	

I.	Allegro,	do	Concerto	para	
violino	e	orquestra	n.º	1	em	
mi	maior	op.	8,	RV269	La	
Primavera	

Orquestra	

7	 XIX	 Romantismo	 Brahms,	J.	 Dança	Húngara	n.º	5	em	sol	
menor	 Orquestra	

8	 XIX	 Romantismo	 Dvorak,	A.	 IV.	Allegro	con	fuoco,	da	
Sinfonia	n.º	9	em	mi	menor	 Orquestra	

9	 XIX	 Romantismo	 Tchaikovsky,	P.	I.	

I.	Allegro	non	troppo	e	molto	
maestoso,	do	Concerto	para	
piano	e	orquestra	n.º	1	em	si	
bemol	maior	op.	23	

Piano	solista	com	
orquestra		

10	 XX	 Séc.	XX	
(Moderno)	 Ravel,	M.	 Bolero	 Orquestra	

11	 XIX	 Moderno	 Debussy,	C.	 Prélude	à	l’aprés-midi	d’un	
faune	 Orquestra	

12	 XIX	 Romantismo	 Beethoven,	L.	 IV.	Finale,	da	Sinfonia	n.º	9	
em	ré	menor	op.	125	 Coro	e	Orquestra	

13	 XIX	 Romantismo	-	
Verismo	 Verdi,	G.	 Libiamo	ne’	lieti	calici,	da	

ópera	La	Traviata	
Cantores	e	
Orquestra	
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14	 XVIII	 Barroco	 Bach,	J.	S.	 Preludio	da	Suite	n.º	1	para	
violoncelo	solo	BWV	1007	 Violoncelo	solo	

15	 XVIII	 Barroco	 Händel,	G.	F.	 Halleluja,	da	oratóra	Messiah	 Coro	e	orquestra	

16	 XX	 Romantismo	
tardio	 Rachmaninoff,	S.	

I.	Moderato,	do	Concerto	
para	piano	e	orquestra	n.º	2	
em	dó	menor	op.	18	

Piano	solista	com	
orquestra	

17	 XIX	 Romantismo	
tardio	 Strauss,	R.	 I.	Einleitung,	de	Also	sprach	

Zarathustra	 Orquestra	

18	 XVIII	 Clássico	 Mozart,	W.	A.	 Requiem,	do	Requiem	em	ré	
menor	Kv	626	 Coro	e	Orquestra	

19	 XX	
Séc.	XX	–	
Fusão	com	
Jazz	

Gershwin,	G.	 Rhapsody	in	Blue	 Orquestra	

20	 XIX	 Romantismo	 Brahms,	J.	
III.	Poco	Allegretto,	da	
Sinfonia	n.º	3	em	fá	maior	
op.	90	

Orquestra	

Tabela	6	-	Lista	de	excertos	do	teste	de	diagnóstico	

	

Apesar	 de	 os	 alunos	 se	 mostrarem	muito	 familiarizados	 com	 a	 audição	 de	 grande	

parte	 destes	 excertos,	 as	 suas	 respostas	 foram	muito	 pouco	 elucidativas	 quanto	 ao	

conhecimento	 concreto	 da	 origem	 destes	 como	 se	 pode	 constatar	 pelo	 seguinte	

gráfico	 que	 representa	 a	 totalidade	 das	 respostas.	 Do	 total	 de	 500	 respostas	

esperadas	no	teste	(100	por	aluno),	115	foram	acertadas	(23%)	e	53	foram	erradas	

(11%),	ficando	332	respostas	por	dar	(66%).	

	
Gráfico	23	-	Totais	de	respostas	no	teste	diagnóstico	

	

Analisando	cada	coluna	da	grelha	do	teste	(gráfico	24),	destaca-se	o	número	elevado	

de	 respostas	 certas	 na	 coluna	 correspondente	 à	 identificação	 da	 orquestração	 ou	

instrumentação	(91	respostas	certas	em	100),	permitindo	concluir	que	os	alunos	já	se	

encontram	 familiarizados	 com	 o	 timbre	 dos	 instrumentos	 e	 da	 voz	 humana	 e	 da	

massa	 sonora	 proveniente	 da	 orquestra.	 Relativamente	 às	 outras	 colunas,	 os	

resultados	foram	expressamente	negativos,	prevalecendo	a	ausência	de	resposta.	Na	
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coluna	correspondente	ao	século	de	composição,	apenas	3	foram	as	respostas	certas,	

19	foram	erradas	e	78	não	foram	preenchidas;	na	coluna	referente	à	época	ou	estilo,	6	

respostas	 certas,	 10	 respostas	 erradas	 e	 84	 por	 preencher;	 na	 identificação	 do	

compositor,	 houve	 9	 respostas	 acertadas,	 9	 erradas	 e	 82	 não	 foram	 respondidas;	

finalmente	no	reconhecimento	da	obra,	6	respostas	certas,	8	respostas	erradas	e	86	

respostas	por	dar.	

	
Gráfico	24	-	Teste	de	diagnóstico	-	resultados	totais	por	colunas	

O	gráfico	24	permite	analisar	a	totalidade	das	respostas	de	cada	aluno	(representados	

pelas	letras	A,	B,	C,	D	e	E)	constatando-se	que	o	aluno	representado	pelas	letra	C	é	o	

aluno	 que	mais	 preencheu	 a	 grelha	 do	 teste,	 e	 é	 o	 aluno	 com	 o	maior	 número	 de	

respostas	 acertadas	 –	 30	 em	 100,	mas	 também	 com	 o	maior	 número	 de	 respostas	

erradas	 –	 25	 em	 100;	 os	 alunos	 representados	 pelas	 letras	 A	 e	 D	 responderam	

acertadamente	 22	 vezes,	 seguindo-se	 o	 aluno	 representado	 pela	 letra	 E	 com	 21	

respostas	 certas	 e	 por	 último	 o	 aluno	 representado	 pela	 letra	 B	 com	 20	 respostas	

certas.	

	
Gráfico	25	-	Teste	de	diagnóstico	-	totais	das	respostas	dos	alunos	
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No	 gráfico	 26,	 analisam-se	 as	 respostas	 de	 cada	 aluno	 em	 cada	 coluna	 do	 teste	

destacando-se	os	alunos	representados	pelas	letras	A,	B	e	E	que	optaram	por	deixar	

em	branco	as	colunas	referentes	à	identificação	do	século	de	composição	e	da	época	

ou	 estilo	 e	 confirmando	 a	maior	 facilidade	 que	 os	 alunos	 tiverem	 em	 identificar	 a	

orquestração	e/ou	instrumentação	dos	excertos	ouvidos.	

	
Gráfico	26	-	Teste	de	diagnóstico	-	respostas	dos	alunos	por	coluna	

	

Terminada	a	análise	aos	resultados	deste	teste	de	diagnóstico,	conclui	que,	de	facto,	

existe	uma	lacuna	muito	grande	no	que	diz	respeito	aos	conhecimentos	de	música	por	

parte	dos	alunos	que	optam	pelo	ensino	vocacional	da	Música	no	curso	secundário	no	

Conservatório	do	Vale	do	Sousa,	apontando	assim	um	fundamento	válido	que	justifica	

a	criação	desta	disciplina.	

	

2.2.4 1º	período	

	

A	partir	dos	resultados	do	teste	de	diagnóstico,	delineei	então	o	plano	de	ação	para	o	

primeiro	período.	Era	necessário	que	este	plano	resultasse	em	aulas	suficientemente	

cativantes	e	motivadoras	para	a	boa	aceitação	desta	disciplina	por	parte	dos	alunos,	

pelo	que	todas	as	suas	sugestões	de	conteúdos	a	abordar	 incluídos	no	programa	da	

disciplina	seriam	tomadas	em	consideração.	
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Ainda	 durante	 a	mesma	 aula	 do	 teste	 de	 diagnóstico,	 aquando	 da	 apresentação	 da	

disciplina,	observei	que	os	alunos	mostraram-se	muito	recetivos	e	satisfeitos	com	a	

existência	 desta	 disciplina,	 demonstrando	 a	 necessidade	 que	 também	 sentiam	 em	

obter	ferramentas	que	os	permitissem	aprender	mais	sobre	a	sua	área	primordial	de	

interesse	–	a	Música.	

Deste	 teste	 de	 diagnóstico,	 e	 de	 acordo	 com	 as	 preferências	 demonstradas	 pelos	

alunos,	escolhemos	2	obras	-	Prélude	à	l’aprés	midi	d’un	faune	de	C.	Debussy	e	Assim	

falava	Zaratustra	 de	R.	 Strauss	 –	 para	 inaugurar	 uma	 lista	 de	 reprodução	 (playlist)	

que	deveria	ser	incorporada	nos	seus	dispositivos	áudio	para	escuta	regular.	Ao	longo	

das	aulas	seguintes,	acrescentar-se-iam	duas	a	três	obras	por	aula,	que	seriam	objeto	

de	avaliação	de	conhecimentos	no	teste	do	final	do	período.	

Na	segunda	aula,	decidi	que	deveria	começar	por	apresentar	uma	sucinta,	mas	clara	

cronologia	 da	 produção	 musical	 a	 partir	 do	 Renascimento.	 (Até	 porque	 me	 era	

sugerido	pelos	alunos	com	expressões	como:	Ah,	sim,	professora,	já	ouvi	falar	disso,	do	

barroco,	 mas	 nunca	 percebi	 muito	 bem	 o	 que	 era	 e	 quando	 foi!).	 Encontrei	 esta	

informação	de	forma	muito	sistematizada	e	concreta	nos	livros	Atlas	de	Musica,	1	e	2	

de	 Ulrich	 Michels	 (páginas	 228-229,	 300-301,	 366-367,	 434-435,	 518-519),	

disponibilizando-a	 aos	 alunos.	 A	 razão	 pela	 qual	 optei	 por	 iniciar	 a	 cronologia	 no	

Renascimento,	prendeu-se	com	o	facto	de	as	épocas	anteriores,	serem,	neste	período	

objeto	 de	 estudo	 na	 disciplina	 de	História	 da	 Cultura	 e	 das	 Artes	 e	 também	 com	o	

facto	 de	 todo	 o	 reportório	 a	 ser	 aprendido	 nos	 diversos	 instrumentos	 e	 classes	 de	

conjunto,	ser	maioritariamente	posterior	ao	século	XV.	

Seguindo	o	princípio	de	que	estas	aulas	não	deveriam	seguir	um	fio	condutor	rigoroso,	

pois	 pretenderiam	 simular	 a	 aprendizagem	 informal	 (de	 quem	 por	 exemplo	 vai	 a	

concertos	com	frequência	ou	sintoniza	uma	rádio	clássica),	as	obras	apresentadas	nas	

aulas	seguintes	foram	escolhidas	aleatoriamente:	os	concertos	brandeburgueses	de	J.	

S.	 Bach	 (dos	 quais	 selecionámos	 o	 números	 3	 e	 5	 para	 a	 playlist);	 o	 concerto	 para	

clarinete	 e	 orquestra	 de	W.	 A.	Mozart;	 o	 5º	 concerto	 para	 piano	 e	 orquestra	 de	 L.	

Beethoven;	a	sinfonia	Turangalila	e	a	peça	para	piano	Noel	dos	20	Régards	sur	l’Enfant	

Jesus	 de	 O.	 Messiaen;	 e	 o	 Guia	 de	 Jovens	 para	 Orquestra	 de	 B.	 Britten.	 Com	 a	
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apresentação	das	obras	de	O.	Messiaen,	os	alunos,	mostraram	alguma	curiosidade	em	

perceber	as	mudanças	ocorridas	a	nível	musical	no	início	do	século	XX,	pelo	que,	na	

oitava	 aula	 lhes	 apresentei	 o	 primeiro	 episódio	 –	Dancing	on	a	Volcano	–	 da	 série	

documental	Leaving	Home	–	Orchestral	Music	in	the	20th	Century,	A	Conducted	Tour	by	

Sir	Simon	Rattle.	A	partir	deste	episódio,	3	obras	foram	também	acrescentadas	à	lista:	

o	 Prelúdio	 da	 ópera	 Tristão	 e	 Isolda	 de	 R.	 Wagner;	 Noite	 Transfigurada	 de	 A.	

Schoenberg	e	de	A.	Berg,	o	concerto	para	violino	e	orquestra	‘À	memória	de	um	anjo’.	

Tendo	numa	das	aulas	surgido	dúvidas	acerca	do	Canto	lírico,	do	seu	reportório	e	dos	

vários	 tipos	de	vozes,	 ainda	neste	primeiro	período	dediquei	duas	aulas	ao	Canto	e	

aos	 seus	 intérpretes.	Quis	escolher	 cantores	dos	vários	 tipos	de	vozes	masculinas	e	

femininas	 –	 soprano,	 mezzo-soprano,	 contralto,	 contratenor,	 tenor,	 e	 barítono	 ou	

baixo.	 Apresentei	 vídeos	 de	 cantores	 extraordinários	 da	 atualidade	 referindo,	 ao	

mesmo	 tempo,	 as	 suas	 especialidades	 de	 reportório:	 Cecilia	 Bartoli,	mezzosoprano,	

que	 encantou	 e	 surpreendeu	 com	 o	 seu	 brilhante	 virtuosismo	 vocal;	 Philippe	

Jarousky	 e	 Andreas	 Scholl	 que	 com	 as	 suas	 vozes	 de	 contratenor	 igualmente	

surpreenderam	 os	 alunos	 que	 desconheciam	 esta	 prática	 vocal	masculina;	 e	 Emma	

Kirbky,	 soprano	 –	 especializados	 em	música	 antiga	 e	 barroca,	 em	oratória	 e	 ópera.	

Apresentei-lhes	 também	 dois	 grandes	 cantores	 do	 passado:	 Kathleen	 Ferrier,	

contralto	 (em	Rückert-Lieder	 de	Mahler)	 e	 Dietriech	 Fischer-Dieskau,	 barítono	 (em	

Lieder	de	Schubert).	A	representar	o	tipo	de	voz	tenor,	escolhi	o	cantor	Ian	Bostridge	

também	em	Lieder	mas	de	Schumann.	

Assim,	no	final	deste	primeiro	período,	os	alunos	tinham	então,	na	sua	playlist	as	12	

obras	que	constam	na	tabela	seguinte	e	ainda	deveriam	ser	capazes	de	distinguir	os	

cantores	referidos	bem	como	os	seus	tipos	de	voz,	e	especialidade	de	reportório.	

	 Ano	de	
composição	 Compositor	 Obra	

1	 1721	 J.	S.	Bach	 Concerto	Brandeburguês	nº	3	em	sol	maior,	BWV	1048	
2	 1721	 J.	S.	Bach	 Concerto	Brandeburguês	nº	5	em	ré	maior,	BWV	1050	
3	 1791	 W.	A.	Mozart	 Concerto	para	clarinete	e	orquestra	em	lá	maior,	K.	622	
4	 1811	 L.	Beethoven	 Concerto	para	piano	e	orquestra	nº	5	op.	73	
5	 1859	 R.	Wagner	 Tristão	e	Isolda	–	Prelúdio	
6	 1894	 C.	Debussy	 Prélude	à	l’aprés	midi	d’un	faune	(Prelúdio	à	Sesta	de	um	Fauno)	
7	 1896	 R.	Strauss	 Also	Spracht	Zarathustra,	op.	30	
8	 1899	 A.	Schoenberg	 Verklarte	Nacht,		op.	4	
9	 1935	 A.	Berg	 Concerto	para	violino	“À	memória	de	um	anjo”	
10	 1946	 B.	Britten	 The	Young	Person’s	Guide	to	the	Orchestra,	op.	34	
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11	 1948	 O.	Messiaen	 Sinfonia	Turangalila	
12	 1944	 O.	Messiaen	 Noel	de	Vingt	Regards	Sur	l’Enfant-Jesus	

Tabela	7	–	Obras	de	escuta	obrigatória	no	1º	período	

	

2.2.4.1 Teste	de	avaliação	do	1º	período	
	

Na	 construção	 do	 teste	 deste	 período,	 optei	 por	 fazer	 2	 partes	 –	 uma	 dedicada	 ao	

canto	e	aos	seus	 intérpretes	e	outra	às	obras	da	playlist.	Todas	as	questões	pediam	

como	resposta	elementos	de	identificação	de	um	excerto	musical	em	escuta.	

Na	primeira	parte	do	 teste	 foram	usados	excertos	das	obras	constantes	na	 tabela	8	

em	 que	 os	 alunos	 responderiam	 a	 uma	 totalidade	 de	 28	 questões,	 assinalando	 na	

opção	 respetiva,	 os	 seguintes	 elementos:	 identificação	 da	 fotografia	 do	 cantor;	

identificação	do	nome	do	cantor;	identificação	do	tipo	de	voz	e	identificação	do	estilo	

musical.	

	 Compositor	 Obra	 Intérprete	

1	 R.	Schumann	 Dein	Angesicht	 Ian	Bostridge	

2	 A.	Vivaldi	 Agitata	da	due	venti	da	ópera	Griselda	 Cecilia	Bartoli	

3	 G.	Mahler	 Ich	bin	der	Welt	aghanden	gekommen	de	
Rückert-Lieder	 Kathleen	Ferrier	

4	 G.	F.	Haendel	 But	Who	May	Abide	da	oratória	Messias	 Emma	Kirkby	

5	 F.	Schubert	 Ständchen	 Dietrich	Fischer-Dieskau	

6	 J.	S.	Bach	 Erbarme	dich	da	Paixão	Segundo	S.	Mateus	 Andreas	Scholl	

7	 G.	F.	Haendel	 Lascia	Ch’io	Pianga	da	ópera	Rinaldo	 Philippe	Jaroussky	

Tabela	8	-	Excertos	utilizados	na	1ª	parte	do	teste	do	1º	período	

	

Na	 segunda	 parte,	 os	 alunos	 teriam	 de	 identificar	 a	 obra	 da	 qual	 o	 excerto	 era	

retirado,	contextualizando-o	na	sua	época	(tabela	9).	

	 Compositor	 Obra	
a)	 W.	A.	Mozart	 Concerto	para	clarinete	e	orquestra	em	lá	maior,	K.	622	
b)	 R.	Strauss	 Also	Spracht	Zarathustra,	op.	30	
c)	 A.	Schoenberg	 Verklarte	Nacht,		op.	4	
d)	 B.	Britten	 The	Young	Person’s	Guide	to	the	Orchestra,	op.	34	
e)	 R.	Wagner	 Tristão	e	Isolda	–	Prelúdio	



	 83	

f)	 J.	S.	Bach	 Concerto	Brandeburguês	nº	5	em	ré	maior,	BWV	1050	
Tabela	9	-	Excertos	utilizados	na	2ª	parte	do	teste	do	1º	período	

	

Decidi	atribuir	a	cada	item	do	teste	as	cotações	constantes	na	tabela	10.	

 1ª parte 

 

2ª parte  
  Foto Nome Voz Estilo a) b) c) d) e) f) 

1 2 2 3 3 

20 25 25 20 20 20 

2 2 2 3 3 
3 2 2 3 3 
4 2 2 3 3 
5 2 2 3 3 
6 2 2 3 3 
7 2 2 3 3 

TOTAIS 70 130 200 
Tabela	10	-	Cotações	do	teste	do	1º	período	

Tendo	 dado,	 ao	 longo	 do	 período	 mais	 enfoque	 às	 obras	 constantes	 na	 playlist,	

considerei	que	a	2ª	parte	teria	que	ser	cotada	em	maior	grau	que	a	primeira.		

Assim,	na	primeira	parte,	privilegiei	a	identificação	do	tipo	de	voz	e	do	estilo	musical	

(por	serem	identificáveis	com	maior	dificuldade)	com	3	pontos,	e	a	 identificação	da	

fotografia	e	do	nome	do	cantor	com	2	pontos.	Sendo	7	os	excertos,	a	cotação	máxima	

desta	parte	totalizava	70	pontos.	

Na	segunda	parte,	os	excertos	designados	pelas	alíneas	b)	e	c)	foram	cotados	com	25	

pontos	 em	 contraste	 com	 os	 restantes	 de	 apenas	 20	 pontos,	 pois	 ofereciam	maior	

grau	 de	 dificuldade	 na	 sua	 identificação:	 em	 b)	 escolhi	 uma	 passagem	 de	 violino	

solista	 que	 se	 poderia	 confundir	 com	 o	 concerto	 de	 A.	 Berg	 e	 em	 c)	 escolhi	 uma	

passagem	 central	 da	 obra.	 Nas	 restantes	 alíneas	 desta	 parte,	 os	 excertos	

corresponderam	sempre	ao	início	de	cada	obra.	

Na	tabela	11,	encontram-se	os	resultados	obtidos	pelos	alunos	neste	primeiro	teste.		

Os	 resultados	 deste	 primeiro	 teste	 foram	 francamente	 desoladores,	 havendo	 três	

alunos	com	resultados	negativos	e	apenas	dois	com	resultados	positivos.	

É	certo	que	já	vinha	a	sentir	ao	longo	do	período	alguma	desmotivação	por	parte	dos	

alunos	 e	 o	 comportamento	 em	 sala	 de	 aula	 tinha-se	 vindo	 a	 deteriorar,	

nomeadamente	 por	 parte	 do	 aluno	 de	 bateria	 que,	 sendo	 mais	 extrovertido	 e	
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impertinente	nas	suas	intervenções,	destabilizava	e	levava	os	seus	colegas	rapazes	a	

juntarem-se	a	ele.	

	

 1ª parte 2ª parte Resultado 

Aluno 
A 

 Foto Nome Voz Estilo a) b) c) d) e) f) 

66 

1 2 0 3 0 

20 0 0 0 0 10 

2 2 2 3 0 
3 0 0 0 0 
4 0 2 3 3 
5 2 2 3 3 
6 0 0 0 3 
7 0 2 1 0 

36 30 

Aluno 
B 

 Foto Nome Voz Estilo a) b) c) d) e) f) 

125 

1 0 2 0 0 

18 0 15 20 15 15 

2 2 2 3 3 
3 0 0 3 3 
4 2 0 3 1 
5 2 2 3 3 
6 2 2 3 3 
7 2 2 3 0 

42 83 

Aluno 
C 

 Foto Nome Voz Estilo a) b) c) d) e) f) 

61 

1 0 0 3 0 

18 0 0 0 5 15 

2 2 2 0 3 
3 0 2 0 0 
4 0 2 3 0 
5 0 0 0 3 
6 2 0 0 1 
7 0 0 0 0 

23 38 

Aluno 
D 

 Foto Nome Voz Estilo a) b) c) d) e) f) 

120 

1 0 2 3 0 

18 0 0 18 20 20 

2 2 2 3 3 
3 2 2 3 0 
4 2 2 3 0 
5 2 2 3 3 
6 2 2 0 0 
7 0 0 1 0 

44 76 

Aluno 
E 

 Foto Nome Voz Estilo a) b) c) d) e) f) 

78 

1 0 2 3 0 

18 0 0 15 0 15 

2 0 2 3 3 
3 2 2 3 0 
4 0 2 3 0 
5 0 0 0 0 
6 0 2 3 0 
7 0 0 0 0 

30 48 

Média dos resultados 90 
Tabela	11	-	Resultados	dos	alunos	no	teste	do	1º	período	

	

De	 qualquer	 forma,	 tendo	 a	 concluir	 que	 talvez	 tivessem	 sido	 demasiados	 os	

conteúdos	abordados	neste	período	e	o	 formato	do	 teste	precisasse	 também	de	ser	

alterado.	
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Apesar	 de	 no	 teste	 já	 se	 encontrarem	 a	maioria	 das	 respostas,	 precisando	 o	 aluno	

apenas	 de	 assinalar	 a	 correta,	 senti,	 por	 parte	 dos	 alunos	 alguma	 confusão	 em	 o	

resolver	dificultando	também	a	sua	correção.	

O	enunciado	deste	primeiro	 teste,	bem	como	as	respostas	dos	alunos	encontram-se	

no	anexo	10.	

	

2.2.5 2º	Período	
	

Assim,	 para	 o	 2º	 período	 optei	 por	 mudar	 de	 estratégia,	 explorando	 apenas	 dois	

temas	 –	 primeiro	 J.	 S.	 Bach	 e	 depois	 Quarteto	 de	 Cordas	 –	 procurando	 com	 eles	

focalizar	a	atenção	dos	alunos	de	uma	forma	mais	objetiva	e	clara.	

2.2.5.1 Bach	
	

Bach!	
	
Eis	 uma	 sílaba	 colossal,	 que	 faz	 estremecer	 os	 compositores	 e	 ajoelhar	 os	
intérpretes,	 beatifica	 os	 seus	 adoradores	 e,	 aparentemente,	 aborrece	 algumas	
pessoas.	Como	é	isto	possível?	Como	pode	aborrecer	alguém	esta	música	vibrante	
e	tão	eletrizante?	(Bernstein,	1954)	

Segundo	Grout	e	Palisca,	Bach	 ficaria,	sem	dúvida,	admiradíssimo	se	lhe	dissessem	que	

duzentos	 anos	 após	 a	 sua	morte	 a	 sua	música	 seria	 executada	 e	 estudada	 no	mundo	

inteiro	e	o	seu	nome	mais	profundamente	venerado	pelos	músicos	do	que	o	de	qualquer	

outro	compositor.	(Grout	e	Palisca,	pp.	438)	

Sabendo	 que	 J.	 S.	 Bach	 é	 um	 compositor	 incontornável	 no	 percurso	 académico	 de	

qualquer	aluno	do	Curso	Secundário	de	Música,	obrigatoriamente	abordado	nas	aulas	

de	História	da	Cultura	e	das	Artes	e	Análise	e	Técnicas	de	Composição,	e	partindo	de	

um	dos	pressupostos	da	disciplina	que	é	o	de	dar	a	conhecer	a	música	ainda	antes	de	

ela	ser	objeto	de	estudo	formal	nestas	disciplinas,	a	escolha	por	este	compositor	e	a	

sua	obra	mostrou-se-me	bastante	pertinente.	

Assim,	a	primeira	aula	do	2º	período	 foi	 sobre	 J.	S.	Bach.	No	entanto,	no	sentido	de	

motivar	os	alunos	para	este	novo	tema	e	indo	de	encontro	aos	seus	gostos	e	hábitos	
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de	audição	musical,	comecei	por	lhes	mostrar	música	pop	e	de	jazz	atual	influenciada	

e/ou	inspirada	em	Bach.	Assim,	foram	visualizados	os	seguintes	vídeos:		

• videoclipe	 da	 canção	 –	 A	 Whiter	 Shade	 Of	 Pale	 da	 banda	 britânica	 Procol	

Harum	(cuja	progressão	harmónica	inicial	é	bastante	semelhante	ao	início	do	

2º	andamento	da	Suite	Orquestral	nº	3	em	ré	maior	BWV	1068);	

• vídeo	do	pianista	Matt	Herskowitz	–	Bach	Prelude	in	C	minor,	WTC	bk.	2,	"Bach	

à	 la	 Jazz"	 em	 que	 o	 pianista,	 ao	 longo	 da	 interpretação	 deste	 Prelúdio,	

acrescenta	uma	improvisação	de	jazz;	

• excertos	 do	 vídeo	 do	 evento	 Swinging	 Bach	 –	 evento	 que	 consistiu	 num	

grandioso	concerto	realizado	em	2000,	em	Leipzig,	na	Marktplatz	em	frente	à	

Igreja	de	Saint	Thomas	onde	 J.	S.	Bach	 trabalhou	como	Cantor	de	1723	até	à	

sua	morte	em	1750.	Perante	um	público	de	cerca	de	mil	pessoas,	músicos	de	

diferentes	 proveniências	 musicais,	 como	 jazz,	 pop	 ou	 clássica	 (como	 Gil	

Shaham,	Gewandhausorchester	of	Leipzig,	Jacques	Loussier,	Jacques	ou	Bobby	

McFerrin)	recriaram	à	sua	própria	maneira	a	música	de	Bach,	comemorando	

assim	a	imortalidade	de	Bach	após	os	250	anos	da	sua	morte.	

Nas	aulas	seguintes,	 foram	visualizadas	em	cada	aula,	obras	para	órgão;	Cantatas;	e	

obras	instrumentais	para	instrumento	solo.	

	

2.2.5.2 Quarteto	de	Cordas	
	

Nas	aulas	seguintes	do	segundo	período,	optei	por	 tomar	como	tema	o	Quarteto	de	

Cordas,	explicando	sucintamente	aos	alunos	a	importância	que	esta	formação	teve	no	

percurso	 da	 História	 da	 Música	 desde	 o	 Classicismo	 –	 onde	 se	 distinguiu	 como	 a	

formação	de	Música	de	Câmara	por	excelência,	para	a	qual	mais	obras	foram	escritas	-	

até	aos	nossos	dias.	

Após	explorarmos	um	compositor	do	período	barroco,	considerei	pertinente	avançar	

cronologicamente	e	explorar	algo	diferente,	relacionado	com	a	 forma	e	composição,	

do	período	que	se	seguiu	–	o	Classicismo.	
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Sendo	 que	 nenhum	 aluno	 da	 turma	 aprendia	 um	 instrumento	 de	 cordas,	 seria	 de	

esperar	também	que	não	conhecessem	ou	estivessem	familiarizados	com	este	tipo	de	

composições	de	música	de	câmara	–	facto	que	constatei	logo	na	primeira	abordagem.	

A	 designação	 de	 quarteto	 de	 cordas	 é	 ambivalente	 confundindo-se	 no	 facto	 de	 se	

referir	 tanto	 à	 formação,	 propriamente	 dita,	 de	 um	 grupo	 constituído	 por	 quatro	

músicos	de	cordas	friccionadas	–	mas	especificamente,	dois	violinistas,	um	violetista	e	

um	 violoncelista	 –	 como	 à	 designação	 da	 obra	musical,	 geralmente	 estruturada	 em	

quatro	andamentos	destinada	a	ser	executada	pelos	instrumentistas	atrás	referidos.	

Segundo	Michels	(2007),	

A	 música	 de	 Câmara	 para	 instrumentos	 de	 corda	 sem	 piano,	 em	 especial	 o	
quarteto	 de	 cordas,	 é	 uma	 das	 criações	 mais	 genuínas	 do	 Classicismo.	 Se,	 no	
princípio,	tinha	ainda	carácter	de	divertimento,	no	final	deste	período,	os	últimos	
quartetos	 de	 Beethoven	 figuram	 como	 densos	 substratos	 de	 ume	 elevada	
tradição	artística.	

No	quarteto	de	cordas	unem-se	a	personalidade	e	o	carácter	de	cada	executante	
num	todo	harmónico,	no	qual	o	indivíduo	se	reconhece	de	forma	sublimada.	Isto	
inclui	desde	o	acorde	cheio,	que	não	se	forma	como	no	piano	através	da	mão	de	
um	 só	 executante,	 surgindo	 antes	 com	 cambiantes	 devido	 à	 intervenção	 de	 4	
executantes,	 até	 à	 totalidade	 dos	 aspetos	 interpretativos.	 É	 na	 qualidade	 do	
conjunto	que	reside	a	especificidade	do	quarteto.	Este	tipo	de	música	de	câmara	
corresponde,	no	seu	todo	harmónico	e	contrastante,	à	visão	ideal	do	mundo	e	ao	
alto	conceito	do	ser	humano	no	Classicismo.(Michels,	2007,	pp.	409)	

Também,	Tilmouth	(1980)	tanto	nas	entradas	String	Quartet	como	Chamber	Music		do	

New	Grove	Dictionary	of	Music	and	Musicians	 realça	 a	 importância	 que	 este	 tipo	 de	

obras/formação	teve	no	percurso	da	História	da	Música	referindo	que	é	no	Quarteto	

de	Cordas	que	os	compositores	fazem	refletir	os	seus	mais	profundos	pensamentos	e	

ideais,	 elevando	o	 grau	de	 complexidade	 e	 invenção	 (Tilmouth,	 1980,	 18:	 pp.	 287).	

Apesar	de	ter	tido	o	seu	apogeu	durante	o	período	clássico	com	compositores	como	

Haydn,	Mozart	 e	 Beethoven,	 também	nos	 períodos	 seguintes,	 o	 quarteto	 de	 cordas	

continuou	a	ser	favorecido	por	compositores	como	Schubert,	Mendelssohn	e	muitos	

outros	 (durante	 o	 período	 Romântico)	 e	 até	 no	 século	 XX	 quando,	 as	 formações	

tradicionais	como	o	trio	com	piano	ou	o	quinteto	com	piano	viram	progressivamente	

o	seu	interesse	diminuir,	não	faltou	contudo	ao	quarteto	de	cordas	advogados	como	
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Ravel,	 Bartók,	 Shostakovich	 e	 Penderecki	 que	 o	 exploraram	 com	 considerável	

imaginação	e	poder	(Tilmouth,	1980,	4:	pp.	116).	

Nas	 aulas	 referentes	 a	 esta	 temática	 foram	 então	 visualizados	 três	 quartetos	 de	

cordas	do	período	clássico:	o	Quarteto	de	Cordas	op.	1	nº	3	de	J.	Haydn;	o	Quarteto	de	

Cordas	Kv	465	de	W.	A.	Mozart	e	o	Quarteto	de	Cordas	op.	59	nº	2	de	L.	Beethoven.	

	

2.2.5.3 Teste	de	avaliação	do	2º	Período	
	

Para	 o	 teste	 do	 2º	 período	 optei	 pelo	 formato	 de	 teste	 de	 escolha	 múltipla.	 Este	

formato	permite	 avaliar	processamento	cognitivo	de	alto	nível	de	complexidade,	como	

a	 interpretação,	 síntese	 e	 aplicação	 do	 conhecimento,	 além	 de	 testar	 a	 simples	

recordação	de	fatos	isolados	(Camilo	e	Silva,	2008).	

Assim,	através	da	audição	de	20	excertos	de	música,	os	alunos	teriam	de	assinalar	a	

resposta	 correta	 de	 entre	 4	 opções.	 Este	 teste	 foi	 realizado	 em	 Powerpoint	 e	 a	

impressão	 dos	 seus	 diapositivos,	 bem	 como	 as	 posteriores	 respostas	 dos	 alunos	

encontram-se	 no	 anexo	 11.	 As	 questões	 incidiram	 sobre	 a	 identificação	 de	

compositores,	obras	(e	sua	duração),	 intérpretes,	ano	de	composição,	estilo	musical,	

maioritariamente	abordados	ao	longo	deste	período	(17	questões)	e	encontram-se	na	

tabela	 12.	 As	 últimas	 3	 questões	 não	 incidiam	 sobre	 os	 conteúdos	 abordados	 nas	

aulas	deste	período	e	foram	inseridas	com	o	intuito	de	perceber	até	que	ponto,	com	

os	 conteúdos	 abordados	 até	 então,	 os	 alunos	 conseguiriam	 extrapolar	 os	 seus	

conhecimentos	empíricos	para	outras	obras	semelhantes	às	já	abordadas.	

	

	 Compositor	 Obra	 Questão	

1	 J.	S.	Bach	 Chorale	Nun	Komm’,	der	Heiden	Heiland	 Intérprete	

2	 J.	S.	Bach	 Cantata	Wachet	auf,	ruft	uns	die	Stimme	BWV	
140	 Obra	

3	 J.	Haydn	 Quarteto	de	cordas	em	sol	maior	op.	76	nº	1	 Período	

4	 L.	Beethoven	 Quarteto	de	cordas	em	fá	maior	op.	59	nº	1	 Ano	de	composição	
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5	 W.	A.	Mozart	 Quarteto	de	cordas	em	dó	maior	K.	465	–	IV.	
Allegro	 Compositor	

6	 J.	S.	Bach	 Partita	em	lá	menor	BWV	1013	 Estilo	

7	 J.	S.	Bach	 Toccata	e	Fuga	BWV	565	 Duração	

8	 J.	S.	Bach	 Suite	para	violoncelo	solo	em	dó	menor	BWV	
1011	 Obra	

9	 J.	S.	Bach	 Oratória	de	Natal	BWV	248	 Intérprete	

10	 J.	S.	Bach	 Concerto	para	órgão	BWV	592	 Período	

11	 J.	S.	Bach	 Fuga	do	Prelúdio,	Fuga	e	Allegro	BWV	998	 Estrutura/forma	

12	 J.	Haydn	 Quarteto	de	cordas	op.	1	nº	3	 Ano	de	composição	

13	 J.	S.	Bach	 Cantata	Ich	bin	vergnugt	in	meinem	leiden	 Compositor	

14	 W.	A.	Mozart	 Quarteto	de	cordas	em	sol	maior	K.	156	 Estilo	

15	 J.	S.	Bach	 Choral	da	Cantata	Jesus	bleibet	meine	Freude	 Duração	

16	 L.	Beethoven	 Quarteto	de	cordas	op.	59	nº	2	 Obra	

17	 L.	Beethoven	 Quarteto	de	cordas	op.	59	nº	2	 formação	

18	 I.	Stravinsky	 Sagração	da	Primavera	 Ano	de	composição	

19	 J.	Brahms	 Intermezzo	para	piano,	op.	118	nº	2	 Estilo	

20	 G.	Mahler	 Sinfonia	nº	2	 Compositor	

Tabela	12	-	Excertos	utilizados	no	teste	do	2º	período	

	

Os	resultados	deste	teste	foram	satisfatórios	o	que,	relativamente	aos	resultados	do	

1º	período	traduzem-se	numa	melhoria	significativa,	constatando-se	uma	evolução	na	

aquisição	dos	conhecimentos	por	parte	dos	alunos	(gráfico	27).	Apesar	de	o	número	

de	 respostas	 erradas	 ainda	 ser	 bastante	 elevado,	 houve	 4	 alunos	 que	 obtiveram	

classificação	positiva	 (mais	de	dez	respostas	certas	em	20),	 tendo	apenas	um	aluno	

obtido	um	resultado	negativo.	
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Gráfico	27	-	Resultados	do	teste	do	2º	Período	

	

Relativamente	às	três	últimas	questões,	referentes	a	obras	não	abordadas	ao	longo	do	

período,	 os	 resultados	 dos	 alunos	 foram	 também	 satisfatórios,	 verificando-se	 9	

respostas	certas	em	15,	o	que	também	contribui	para	a	constatação	de	uma	evolução	

positiva	dos	alunos.	

	

2.2.6 3º	Período	
	

O	 3º	 período,	 foi,	 como	 geralmente	 acontece,	 um	 período	 letivo	 mais	 curto,	

consistindo	apenas	de	9	semanas	de	aulas	e	 também	um	período	onde	os	alunos	se	

encontram	 mais	 sobrecarregados	 de	 trabalho,	 com	 as	 avaliações	 finais	 das	 várias	

disciplinas,	nomeadamente	a	de	Instrumento.	

Assim,	 em	 vez	 de	 aumentar	muito	mais	 a	 lista	 de	 obras	 para	 audição,	 decidi	 neste	

período,	 apenas	 abordar	 duas	 obras	 do	 início	 do	 século	XX,	 não	 apenas	 para	 sobre	

elas	 refletirmos,	mas	 também	para	 explorarmos	os	 recursos	disponíveis	para	 a	 sua	

descoberta	e	pesquisa.	As	duas	obras	foram	A	Sagração	da	Primavera	de	I.	Stravinsky	

e	La	Mer	de	C.	Debussy.	

A	primeira	foi	escolhida,	tendo	em	conta	vários	fatores:	o	facto	de	ter	sentido	alguma	

curiosidade	por	parte	dos	alunos	aquando	da	sua	inclusão	numa	das	últimas	questões	

do	teste	do	2º	período;	o	centenário	da	sua	composição;	e	a	programação	da	Casa	da	
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Música	 no	 Porto	 para	 esse	 ano4,	 cuja	 brochura	 tinha	 sido	 por	 mim	 distribuída	 na	

última	aula	do	2º	período.	

Em	vez	de	optar	por	uma	versão	tradicional,	também	disponível	no	youtube,	optei	por	

mostrar	a	produção	conjunta	da	Orquestra	de	Paris,	dirigida	por	Pierre	Boulez,	com	o	

Theatre	Zingaro,	coreografado	por	Bartabas,	que,	para	além	dos	bailarinos,	conta	com	

a	participação	de	cavalos	também	coreografados,	e	o	bailado	em	vez	de	decorrer	num	

palco,	decorre	numa	arena.	A	espetacularidade	desta	produção	 foi	a	principal	razão	

pela	 qual	 a	 preferi	 a	 outras.	 De	 facto,	 os	 alunos	 ficaram	 verdadeiramente	

surpreendidos	e	mostraram	muito	 interesse	em	saber	mais	e	 conhecer	melhor	esta	

obra.	

Na	 aula	 seguinte,	 mostrei-lhes	 alguns	 excertos	 do	 documentário	 de	Michael	 Tilson	

Thomas	 na	 sua	 série	 com	 a	 Orquestra	 Sinfónica	 de	 São	 Francisco	 Keeping	 Score,	

procurando	 satisfazer	 esta	 curiosidade	 demonstrada,	 mas	 também,	 mostrando-lhe,	

através	 do	 youtube,	 a	 facilidade	 com	 que	 é	 possível	 aceder	 a	 estes	 conteúdos	 na	

internet.	

Continuando	com	a	audição	de	obras	do	início	do	século	XX,	a	obra	de	Debussy	La	Mer,	

foi	 a	 obra	que	dei	 então	 a	 ouvir	 na	 aula	 seguinte.	 A	 escolha	desta	 obra	prendeu-se	

também	 com	 o	 facto	 de	 existir	 disponível	 no	 CVS	 para	 requisição	 e	 consulta	 uma	

coleção	 de	 pequenos	 livros	 acompanhados	 pelos	 respetivos	 cds	 da	 editora	

discográfica	 Deutsche	 Gramophon	 com	 um	 guia	 de	 audição	 para	 cada	 obra	

apresentada,	na	qual	um	dos	 livros	 lhe	era	dedicada.	Assim,	para	além	dos	recursos	

digitais,	 os	 alunos	 ficaram	 a	 conhecer	 também	 outros	 recursos,	 neste	 caso	 físicos,	

disponíveis	no	seu	estabelecimento	de	ensino	e	de	muito	fácil	acesso.	

As	 semanas	 seguintes,	 decorreram	 com	 pouca	 normalidade	 devido	 à	 fraca	

assiduidade	por	parte	dos	alunos	que	se	encontraram	em	visitas	de	estudo	e	outras	

atividades.	Assim,	optei	por	rever	alguns	conteúdos,	mostrando-lhes	de	novo	alguns	
																																																								
4A	4	de	maio	de	2013,	a	Casa	da	Música	no	Porto	apresentou	em	concerto	a	obra	A	
Sagração	da	Primavera	de	Igor	Stravinsky,	celebrando	também	o	100º	aniversário	de	
composição	 desta	 obra.	 (http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2013/05/04-
maio-2013-orquestra-sinfonica-do-porto-casa-da-musica/?lang=pt#tab=0	
consultado	a	29	de	abril	de	2016)	
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vídeos	 já	visualizados	anteriormente,	 fazendo	assim	a	preparação	para	o	 teste	 final	

deste	3º	período.	

	

2.2.6.1 Teste	de	avaliação	do	3º	Período	
	

Tendo	o	 formato	do	 teste	 do	2º	 período	 resultado	melhor	 do	 que	 o	 do	1º	 período,	

optei	 por	 utilizar	 o	mesmo	 formato	 para	 este	 período.	 A	 tabela	 13	 descreve	 os	 20	

excertos	de	obras	utilizados	neste	teste	bem	como	sobre	que	característica	a	questão	

se	debruça.	O	enunciado	deste	teste	(impressão	dos	diapositivos	de	Powerpoint)	e	as	

respostas	dos	alunos	encontram-se	no	anexo	12.	

	 Compositor	 Obra	 Questão	

1	 I.	Stravinsky	 A	Sagração	da	Primavera	 Obra	

2	 W.	A.	Mozart	 Concerto	para	clarinete	e	orquestra	em	lá	
maior	 Período	

3	 J.	Haydn	 Quarteto	de	cordas	op.	1	nº	1	 Obra	

4	 J.	S.	Bach	 Concerto	Brandeburguês	nº	5	em	ré	maior,	
BWV	1050	 Ano	de	composição	

5	 J.	S.	Bach	 Chorale	Nun	Komm’,	der	Heiden	Heiland	 Compositor	

6	 J.	S.	Bach	 Cantata	Ich	bin	vergnugt	in	meinem	leiden	 Estilo	

7	 L.	Beethoven	 Quarteto	de	cordas	em	fá	maior	op.	18	nº	1	 Período	

8	 Strauss,	R.	 Also	Spracht	Zarathustra,	op.	30	 Ano	de	composição	

9	 J.	S.	Bach	 Concerto	Brandeburguês	nº	3	em	sol	maior,	
BWV	1048	 Compositor	

10	 J.	S.	Bach	 Prelúdio	da	Suite	em	sol	maior	para	violoncelo	
solo	BWV	1007	 Época	

11	 O.	Messiaen	 Noel	de	Vingt	Regards	Sur	l’Enfant-Jesus	 Obra	

12	 B.	Britten	 The	Young	Person’s	Guide	to	the	Orchestra,	op.	
34	 Ano	de	composição	

13	 B.	Britten	 The	Young	Person’s	Guide	to	the	Orchestra,	op.	
34	 Obra	

14	 F.	Schubert	 Nachtstuck,	D.	672	 Tipo	de	obra	

15	 O.	Messiaen	 Sinfonia	Turangalila	 Século	de	composição	

16	 J.	Haydn	 Quarteto	de	cordas	op.	76	nº	1	 Compositor	

17	 G.	F.	Haendel	 Ombra	mai	fu	de	Xerxes	HWV	40		 Tipo	de	obra	
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18	 R.	Schumann	 Mondnacht	 Ano	de	composição	

19	 L.	Beethoven	 Concerto	para	piano	e	orquestra	nº	5	op.	73	 Século	de	composição	

20	 G.	Mahler	 Das	Lied	von	der	Erde,	I.	Das	Trinklied	vom	
Jammer	der	Erde	 Compositor	

Tabela	13	-	Excertos	utilizados	no	teste	do	3º	período	

	

Os	 resultados	 do	 teste	 do	 3º	 período	 foram	 positivos,	 como	 se	 pode	 constatar	 no	

gráfico	 28.	 Neste	 período,	 os	 5	 alunos	 obtiveram	 um	 maior	 número	 de	 respostas	

certas	do	que	de	respostas	erradas.	Tendo	sido	um	teste	que	procurou	incluir	de	uma	

forma	 integral	 as	obras	 e	matérias	 abordadas	 ao	 longo	do	ano	 letivo,	 os	 resultados	

deste	teste	mostram-se	assim	mais	significativos	pois	apontam	claramente	para	uma	

evolução	muito	positiva	do	nível	de	conhecimentos	dos	alunos.	

	
Gráfico	28	-	Resultados	do	teste	do	3º	período	

	

Complementarmente,	 no	 gráfico	 29,	 estão	 representadas	 as	 linhas	 de	 evolução	 de	

cada	 aluno	 relativamente	 aos	 resultados	 obtidos	 nos	 quatro	 testes	 realizados	 (de	

diagnóstico,	1º,	2º	e	3º	períodos):	

	
Gráfico	29	-	Evolução	dos	resultados	dos	alunos	nos	testes	
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Como	 se	 pode	 constatar,	 apesar	 de	 os	 resultados	 finais	 não	 serem	muito	 elevados	

(oscilando	entre	os	13	e	os	15	valores),	é	bastante	notória	uma	evolução	crescente,	

uma	 vez	 que	 se	 partiu	 de	 níveis	 negativos	 (inferiores	 a	 10	 valores)	 para	 níveis	

positivos.	

Assim,	 senti	 que,	 de	 facto,	 esta	 disciplina	 contribuiu,	 ao	 longo	 deste	 ano	 letivo,	

relativamente	a	estes	5	alunos,	para	uma	melhor	compreensão	do	universo	musical	

erudito,	tendo-os	tornado	assim	mais	literados	musicalmente.	
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Conclusão	
	

Os	 resultados	 obtidos	 nesta	 investigação	 demonstram	 uma	 clara	 evidência	 dos	

pressupostos	que	lhe	serviram	como	ponto	de	partida.	Não	só	ficou	demonstrado	que	

os	alunos	do	CVS	não	eram	detentores	de	uma	literacia	musical	no	âmbito	da	música	

erudita,	como	a	 implementação	desta	disciplina	de	Oferta	Complementar	contribuiu	

para	 inverter	esta	situação,	proporcionando	aos	seus	alunos	vivências	musicais	que	

promovessem	maior	sucesso	nas	suas	aprendizagens.	

No	CVS,	 relativamente	 aos	 cursos	 secundários,	 era,	 de	 facto,	 urgente	 e	pertinente	 a	

criação	de	uma	outra	disciplina	que	fosse	de	encontro	às	necessidades	dos	alunos	e	

da	escola.	Neste	sentido,	e	no	âmbito	das	alterações	aos	planos	de	estudos	do	ensino	

secundário	da	música,	foi	 implementada	como	disciplina	de	Oferta	Complementar,	a	

disciplina	A	Propósito	da	Música	 com	 o	 principal	 objetivo	 de	 orientar	 os	 alunos	 na	

busca	 pelo	 conhecimento	 da	 música	 erudita	 e	 de	 alargar	 efetivamente	 os	 seus	

conhecimentos	gerais	acerca	do	mundo	da	música.	

É	 de	 louvar,	 portanto,	 que	 as	 alterações	 aos	 planos	 de	 estudos	 ocorridas	 com	 a	

recente	 legislação,	 tenha	 privilegiado	 a	 autonomia	 das	 escolas,	 dando	 abertura	 à	

criação	de	disciplinas	propositalmente	por	si	e	para	si	criadas	por	forma	a	contribuir	

para	a	consecução	dos	seus	próprios	Projetos	Educativos.	Aliás,	nesta	investigação,	o	

inquérito	levado	a	cabo	com	o	intuito	de	perceber	o	alcance	do	aproveitamento	desta	

possibilidade	por	parte	das	escolas,	vem	corroborar	este	 louvor,	 levantando	o	véu	a	

um	 possível	 estudo	 mais	 detalhado	 e	 exaustivo	 que	 poderá	 procurar	 responder	 a	

várias	questões,	nomeadamente	ao	 facto	de	a	extinta	disciplina	de	Acústica	 ter	sido	

incorporada	 nesta	 disciplina	 de	 Oferta	 Complementar	 em	 muitas	 das	 escolas	

inquiridas.	

No	 caso	 concreto	 do	 CVS,	 a	 disciplina	 criada,	 designada	 por	A	Propósito	da	Música,	

enquadra-se	 no	 Projeto	 Educativo	 da	 escola,	 no	 âmbito	 das	 ações	 que	 promovem	

vivências	de	enriquecimento	cultural	bem	como	na	preparação	ao	eventual	acesso	ao	



	96	

ensino	superior	de	música	e	destina-se	aos	alunos	do	Curso	Secundário	de	Música	e	

do	Curso	Secundário	de	Canto.	

As	razões	apontadas	para	a	criação	desta	disciplina	prendiam-se	essencialmente	com	

a	constatação	de	que,	nos	últimos	anos,	a	maioria	dos	alunos	que	chegam	ao	ensino	

secundário	de	Música	no	CVS	não	são	detentores	de	uma	cultura	geral	no	âmbito	da	

chamada	Música	Erudita	ou	Clássica	(no	sentido	mais	abrangente),	ou	como	Levinson	

designa	 por	 Literacia	Musical,	 ao	 desconhecerem	 os	 processos	 composicionais,	 as	

características	 próprias	 de	 cada	 época	 histórica,	 os	 compositores	 que	 mais	 se	

destacaram	e	as	obras	mais	marcantes,	bem	como	todo	o	processo	dos	bastidores	da	

música	 que	 relaciona	 os	 intérpretes	 com	 os	 agentes	 culturais	 da	 sociedade;	

conhecimentos	estes	que	poderiam	ter	vindo	a	ser	adquiridos	de	forma	informal,	se	

os	alunos	já	tivessem	tido	contacto	e	vivências	musicais,	através	dos	agentes	culturais	

da	 região	 e	 das	 próprias	 famílias.	 Estes	 alunos	 demonstravam	 não	 só	 esta	 falta	 de	

conhecimento	 como	 também	 a	 incapacidade	 de	 o	 obterem	 através	 da	 sua	 própria	

iniciativa.	

Era	também	pretendido	que	a	disciplina,	que	se	tornou	de	frequência	obrigatória	uma	

vez	criada,	tivesse	um	carácter	o	mais	lúdico	possível,	no	sentido	de	cativar	os	alunos	

provocando	 nestes	 a	 motivação	 necessária	 para	 a	 aprendizagem	 informal	 sobre	 a	

música,	a	sua	história	e	os	seus	protagonistas.	

Ao	longo	da	sua	implementação	no	ano	letivo	de	2012/2013,	a	uma	turma	constituída	

por	5	alunos	a	frequentar	o	Curso	Secundário	de	Música	em	regime	articulado,	ou	seja,	

determinados	 a	 prosseguir	 essencialmente	 os	 seus	 estudos	musicais,	 os	 resultados	

obtidos	mostraram-se	positivos	e	satisfatórios.	

Contudo,	 este	 universo	 de	 alunos	 sendo	 manifestamente	 reduzido,	 limita	 a	

extrapolação	 destes	 dados,	 justificando-se	 assim	 uma	 eventual	 investigação	 futura	

que	 permita	 estudar	 o	 impacto	 desta	 disciplina	 ao	 longo	 dos	 seus	 anos	 de	

implementação	no	CVS.	

É	 de	 salientar	 que,	 após	 este	 primeiro	 ano	 de	 implementação,	 a	 continuação	 desta	

disciplina	foi	e	continua	a	ser	uma	realidade	estabelecendo-se	como	uma	disciplina	de	
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Oferta	Complementar	de	duração	trienal,	com	a	carga	semanal	de	45	minutos,	tendo	

sido	os	seus	conteúdos	alargados,	incorporando	também	conteúdos	relacionados	com	

Acústica	e	Organologia.	

Apesar	 de	 as	 condições	 reunidas	 no	 CSV	 terem	 apontado	 para	 a	 criação	 desta	

disciplina	 apenas	 no	 ensino	 secundário	 de	 música,	 uma	 vez	 que	 as	 disciplinas	 de	

Oferta	Complementar	no	ensino	básico	de	música	já	haviam	sido	objeto	de	discussão,	

proposta	e	aprovação	com	conteúdos	bastante	diversos	ao	da	disciplina	agora	criada,	

os	resultados	obtidos	com	o	inquérito	realizado	aos	alunos	do	3º	ciclo,	sugerem	que	

os	 conteúdos	 da	 disciplina	 A	 Propósito	 da	 Música	 talvez	 se	 mostrem	 pertinentes	

também	para	este	nível	de	ensino,	com	o	intuito	de	fazer	com	que	o	ensino	da	música	

não	 seja	 apenas	 para	 formar	 futuros	 profissionais	 da	música,	mas	 também	 futuros	

músicos	amadores	e	ouvintes,	literados	musicalmente.	
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Anexo	1	–	Email	da	Diretora	Pedagógica	do	CVS	a	todos	os	professores	da	escola	
com	a	Proposta	de	Revisão	Curricular	do	Ensino	Artístico	Especializado	

	 	

luisa ferreira <luisaff@gmail.com>

Fwd: Revisão Curricular do Ensino Artístico Especializado - DREN escolas
EPC

Conservatório Vale do Sousa DP <cvs.dir@gmail.com> Tue, Apr 24, 2012 at 5:24 PM

To: 

Caros colegas, 

Em anexo envio a propostabase da Revisão da Estrutura Curricular dos Cursos Básicos e Secundários do

Ensino Artístico Especializado. 

A ANQ pede o contributo das escolas em relação a este documento até 3 de Maio. Se tiverem algum

comentário a fazer em relação à proposta apresentada por favor digam. 

Cumprimentos 

Fernanda 

Exmo(a) Senhor(a)

Diretor(a)/Diretor(a) Pedagógico(a)

 

Colocase à consulta pública a Propostabase da Revisão da Estrutura Curricular dos Cursos Básicos e

Secundários do Ensino Artístico Especializado  nas áreas da Dança e da Música.

Os contributos a ela referentes poderão ser enviados, até 3 de maio, para eae@anqep.gov.pt .

 

Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, IP

 

Planos de estudo dos cursos artísticos especializado para consulta pública 23 de abril.pdf 
549K
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Anexo	2	-	Proposta-base	da	Revisão	da	Estrutura	Curricular	dos	Cursos	Básicos	e	
Secundários	do	Ensino	Artístico	Especializado	

	

Gabinete da Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário
Av.

TEL + 351 21 781 18 00 

 

 

 

 

O Ministério da Educação e Ciência apresenta a proposta
Curricular dos cursos básicos e secundários do Ensino Artístico Especializado nas áreas da 
Dança e da Música. 

As propostas de planos de estudo apresentadas decorre
apresentadas em 26/03/2012, e da necessidade de concretização da reforma dos cursos 
artísticos especializados de nível secundário nas áreas da Dança e da Música

Permanecendo os pressupostos já enunciados em 26/03/2012, pretende
valorizar a especificidade curricular do ensino artístico especializado, assegurando uma carga 
horária equilibrada na qual, progressivamente, predomine a componente artí
especializada. 

O Ministério da Educação e Ciência considera essencial o estabelecimento do diálogo entre 
todos os envolvidos no processo educativo de forma a gerar consensos que, através da 
racionalização dos recursos existentes, garantam a melhoria 
que o processo em curso só pode ser concretizado com o empenho e dedicação de toda a 
comunidade educativa.  

Os contributos referentes a esta consulta pública poderão ser enviados, até ao dia 3 de Maio, 
para eae@anqep.gov.pt. 
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O Ministério da Educação e Ciência apresenta a proposta-base da Revisão da Estrutura 
Curricular dos cursos básicos e secundários do Ensino Artístico Especializado nas áreas da 

As propostas de planos de estudo apresentadas decorrem das novas matrizes curriculares
em 26/03/2012, e da necessidade de concretização da reforma dos cursos 

artísticos especializados de nível secundário nas áreas da Dança e da Música. 

os pressupostos já enunciados em 26/03/2012, pretende-se salvaguardar e 
valorizar a especificidade curricular do ensino artístico especializado, assegurando uma carga 
horária equilibrada na qual, progressivamente, predomine a componente artí

O Ministério da Educação e Ciência considera essencial o estabelecimento do diálogo entre 
todos os envolvidos no processo educativo de forma a gerar consensos que, através da 
racionalização dos recursos existentes, garantam a melhoria da qualidade do ensino, ciente de 
que o processo em curso só pode ser concretizado com o empenho e dedicação de toda a 

Os contributos referentes a esta consulta pública poderão ser enviados, até ao dia 3 de Maio, 

 

1 

al.gov.pt 

base da Revisão da Estrutura 
Curricular dos cursos básicos e secundários do Ensino Artístico Especializado nas áreas da 

das novas matrizes curriculares, 
em 26/03/2012, e da necessidade de concretização da reforma dos cursos 

 

se salvaguardar e 
valorizar a especificidade curricular do ensino artístico especializado, assegurando uma carga 
horária equilibrada na qual, progressivamente, predomine a componente artística 

O Ministério da Educação e Ciência considera essencial o estabelecimento do diálogo entre 
todos os envolvidos no processo educativo de forma a gerar consensos que, através da 

da qualidade do ensino, ciente de 
que o processo em curso só pode ser concretizado com o empenho e dedicação de toda a 

Os contributos referentes a esta consulta pública poderão ser enviados, até ao dia 3 de Maio, 
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2º CICLO  

Componentes do Currículo  
Ano/Carga Horária Semanal 

5º 

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES  
 

12  
 

 
Línguas e Estudos Sociais 

Língua Portuguesa  
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
 

 
Matemática e Ciências  

Matemática  
Ciências da Natureza 

 
9  
 

 
Educação Artística  

Educação Visual  
Formação Vocacional  

Técnicas de Dança (b)  
Música  
Expressão Criativa 
Oferta Complementar (c) 
  

 
2 
 

14 (16) 
10 
2 
2 

(2) 
 

Educação Moral e Religiosa (d) 
 

(1) 

 (e)  (1) 

 
Total 

37  
(41) 

 Máximo global 41 
 

 
 

a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 45 
minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e resp
adaptação aos limites estabelecidos.  

b) Sob a designação de Técnicas de Dança incluem-se as seguintes técnicas: Técnica de Dança 
Clássica, Técnica de Dança Contemporânea e Técnica de Dança Moderna. De acordo com o seu 
projeto pedagógico, os estabelecimentos de ensino artístico especializado pode
mais aprofundadamente uma das técnicas de dança; contudo deverão assegurar o 
desenvolvimento das competências de base específicas das várias técnicas. Atendendo à sua 
natureza, a disciplina poderá ser lecionada por mais de um professor, desde
implique, no somatório dos horários dos professores da disciplina, mais do que as horas 
previstas para a lecionação da mesma. 

c) A carga horária indicada corresponde à carga horária máxima da disciplina, podendo ser 
também lecionada em 45 minutos. Esta oferta é gerida em função dos recursos da escola.
as escolas não pretendam oferecer a disciplina de Oferta Complementar a carga horária da 
mesma não é transferível para outras disciplinas. 

d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5.º do Decreto
de 18 de janeiro. 

e) Contempla mais 1 bloco de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de formação 
vocacional em atividades de conjunto, podendo a sua carga horária global ser gerida por 
período letivo. 

 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades experimentais e 
de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplinas.
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Curso Básico de Dança 

3º CICLO 
Ano/Carga Horária Semanal  

(x 45min.) (a) 
6º Total ciclo  

 
12  

 
 

24 
 

 
9 
 

 
18 

 

 
2 
 

14 (16) 
10 
2 
2 

(2) 

 
4  
 

28 (32) 
20 
4 
4 

(4)  

 
(1) 

 
(2) 

(1) (2) 

37  
(41)  

74  
(82)  

41 82 

Componentes do Currículo  

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES: 

Língua Portuguesa  
Línguas Estrangeiras  

Inglês 
Língua Estrangeira 2 

 
Ciências Humanas e Sociais  

História  
Geografia 

 
Matemática  

 
Ciências Físicas e Naturais  

Ciências Naturais 
Físico-Química 

 
Educação Artística  

Educação Visual (c) 
  Formação Vocacional  

Técnicas de Dança (d)(e) 
Música 
Práticas Complementares de Dança (e) (f)
Oferta Complementar (g) 

Educação Moral e Religiosa (h)  

Total

Máximo global
 

 

se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 45 
ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e respetiva 

se as seguintes técnicas: Técnica de Dança 
Clássica, Técnica de Dança Contemporânea e Técnica de Dança Moderna. De acordo com o seu 
projeto pedagógico, os estabelecimentos de ensino artístico especializado podem desenvolver 
mais aprofundadamente uma das técnicas de dança; contudo deverão assegurar o 
desenvolvimento das competências de base específicas das várias técnicas. Atendendo à sua 
natureza, a disciplina poderá ser lecionada por mais de um professor, desde que tal não 
implique, no somatório dos horários dos professores da disciplina, mais do que as horas 

A carga horária indicada corresponde à carga horária máxima da disciplina, podendo ser 
Esta oferta é gerida em função dos recursos da escola. Caso 

disciplina de Oferta Complementar a carga horária da 

do artigo 5.º do Decreto-Lei nº6/2001, 

Contempla mais 1 bloco de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de formação 
vocacional em atividades de conjunto, podendo a sua carga horária global ser gerida por 

trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades experimentais e 
de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplinas. 

 

a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 45 
minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e resp
adaptação aos limites estabelecidos.  

b) Carga horária quando a disciplina é lecionada em turma exclusivamente constituída por alunos d
ensino artístico especializado. Caso contrário
Estrangeiras, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Físicas e Naturais com a mesma carg
do plano de estudos do curso básico geral. 

c) Disciplina de frequência opcional, mediante decisão 

d) Sob a designação de Técnicas de Dança incluem
Clássica, Técnica de Dança Contemporânea e Técnica de Dança Moderna. De acordo com o seu 
projeto pedagógico, os estabelecimentos de ensino 
aprofundadamente uma das técnicas de dança; contudo deverão assegurar o desenvolvimento das 
competências de base específicas das várias técnicas.

e) Atendendo à sua natureza a disciplina poderá ser lecionada por 
tal não implique, no somatório dos horários dos professores da disciplina, mais do que as horas 
previstas para a lecionação da mesma. 

f) A carga horária semanal da disciplina de Práticas Complementares de Dança pode ser reduzid
para 45 minutos, sendo o tempo letivo remanescente gerido de forma flexível pela escola, dentro 
do mesmo período letivo. Esta alteração deve constar do horário dos alunos a ser dada a conhecer 
aos encarregados de educação. 

g)  A carga horária indicada corresponde à carga horária máxima da disciplina, podendo ser também 
lecionada em 45 minutos. Esta oferta é gerida em função dos recursos da escola. Caso as escolas 
não pretendam oferecer a disciplina de Oferta Complementar a carga horária da mesma não é 
transferível para outras disciplinas. 

h) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5º do Decreto
de janeiro. 

i) Contempla mais 1 bloco letivo de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de formação 
vocacional em atividades de conjunto, podendo a sua carga horária global ser gerida por período 
letivo. 

 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades experimentais e de 
pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplinas.

 

2 

al.gov.pt 

Ano/Carga Horária Semanal  
(x 45min.) (a) 

7º 8º 9º Total ciclo 

 
5 

     5 (b) 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
15 
15 

 
     5 (b) 

 
   5 (b) 

 
   5 (b) 

 
 15 

 
 5 

 
       5 

 
  5 

 
 15 

 
      5 (b) 

 
   5 (b) 

 
   5 (b) 

 
15 

(e) (f) 

 
(2) 

 
16 (18) 

12 
2 
2 

(2)  

 
(2) 

 
18 (20) 

14 
2 
2 

(2)   

 
(2) 

 
22 (24) 

20 
2 
- 

(2)   

 
(6) 

 
56 (62) 

46 
6 
4 

(6) 

(1) (1) (1) (3) 

(i)  (1) (1) (1) (3) 

Total 
41  

(47) 
43  

(49) 
47  

(53) 
131 

(149) 

Máximo global 47 49 53 149 

se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 45 
nutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e respetiva 

Carga horária quando a disciplina é lecionada em turma exclusivamente constituída por alunos do 
aso contrário, os alunos frequentarão as disciplinas de Línguas 

Estrangeiras, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Físicas e Naturais com a mesma carga horária 
 

Disciplina de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de educação. 

Sob a designação de Técnicas de Dança incluem-se as seguintes técnicas: Técnica de Dança 
Clássica, Técnica de Dança Contemporânea e Técnica de Dança Moderna. De acordo com o seu 
projeto pedagógico, os estabelecimentos de ensino artístico especializado podem desenvolver mais 
aprofundadamente uma das técnicas de dança; contudo deverão assegurar o desenvolvimento das 
competências de base específicas das várias técnicas. 

tendendo à sua natureza a disciplina poderá ser lecionada por mais de um professor, desde que 
tal não implique, no somatório dos horários dos professores da disciplina, mais do que as horas 

A carga horária semanal da disciplina de Práticas Complementares de Dança pode ser reduzida 
para 45 minutos, sendo o tempo letivo remanescente gerido de forma flexível pela escola, dentro 
do mesmo período letivo. Esta alteração deve constar do horário dos alunos a ser dada a conhecer 

sponde à carga horária máxima da disciplina, podendo ser também 
lecionada em 45 minutos. Esta oferta é gerida em função dos recursos da escola. Caso as escolas 
não pretendam oferecer a disciplina de Oferta Complementar a carga horária da mesma não é 

Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5º do Decreto-Lei nº6/2001, de 18 

Contempla mais 1 bloco letivo de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de formação 
atividades de conjunto, podendo a sua carga horária global ser gerida por período 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades experimentais e de 
pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplinas. 
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2º CICLO 

Componentes do Currículo  
Ano/Carga Horária Semanal 

5º 

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES:  
12   

 
Línguas e Estudos Sociais  

Língua Portuguesa 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 

 
Matemática e Ciências 

Matemática 
Ciências da Natureza 

 
9 
 

 
Educação Artística  

Educação Visual  
Formação Vocacional (b) 

Formação Musical 
Instrumento  
Classes de Conjunto (c) 

 

 
2 

 
7 

2 (3) 
2 

2 (3) 

 
Educação Física  

 
3 

Educação Moral e Religiosa (d) 
 

(1) 

(e) (1) 

Total 
33  

(35) 

Máximo global 35 
 

 
 

a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 45 
minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e resp
adaptação aos limites estabelecidos.  

b) A componente inclui, para além dos tempos letivos mínimos constantes em cada disciplina, 45 
minutos que podem, em função do projeto da escola, ser incluídos na disciplina de Formação Musical 
ou na disciplina de Classes de Conjunto. 

c) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: 
Coro, Música de Câmara e Orquestra. 

d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5º do Decreto
de janeiro.  

e) Contempla mais 1 bloco letivo de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de formação 
vocacional em atividades de conjunto, podendo a sua carga horária global ser gerida por período 
letivo. 

 
O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente ativi
pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplinas. 

 

O plano de estudos em regime supletivo é constituído exclusivamente pela componente de 
formação vocacional. 
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Curso Básico de Música 

 
 3º CICLO  

Ano/Carga Horária Semanal  
(x 45min.) (a) 

6º Total ciclo  
12    

24 
  

 
9  
 

 
18 

 

 
2 
 

7  
2 (3) 

2 
2 (3) 

 
4 
 

14  
4 (6) 

4 
4 (6) 

 

 
3 

 
6 

 
(1) 

 
(2)  

(1) (2) 

33  
(35) 

66  
(70) 

35 70 

 
Componentes do Currículo   

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES: 

Língua Portuguesa  
Línguas Estrangeiras 

Inglês 
Língua Estrangeira 2 

 
Ciências Humanas e Sociais  

História  
Geografia 

 
Matemática  
 
Ciências Físicas e Naturais  

Ciências Naturais 
Físico-Química 

 
Educação Artística  

Educação Visual (c) 
 

Formação Vocacional (d) 
Formação Musical 
Instrumento  
Classes de Conjunto (e) 
Oferta Complementar (f) 

 
Educação Física  

Educação Moral e Religiosa (g)  

(h)

Total

Máximo global
 

  

se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 45 
minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e respetiva 

A componente inclui, para além dos tempos letivos mínimos constantes em cada disciplina, 45 
minutos que podem, em função do projeto da escola, ser incluídos na disciplina de Formação Musical 

se as seguintes práticas de música em conjunto: 

Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5º do Decreto-Lei nº6/2001, de 18 

bloco letivo de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de formação 
vocacional em atividades de conjunto, podendo a sua carga horária global ser gerida por período 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades experimentais e de 

O plano de estudos em regime supletivo é constituído exclusivamente pela componente de 

  
a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de 

minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e resp
adaptação aos limites estabelecidos.  

b) Carga horária quando a disciplina é lecionada em turma exclusivamente constituída por 
do ensino artístico especializado. Caso contrário, os alunos frequentarão as disciplinas de Línguas 
Estrangeiras, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Físicas e Naturais com a mesma carga 
horária do plano de estudos do curso básico geral.

c) Disciplina de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de educação.

d) A componente inclui, para além dos tempos letivos mínimos constantes em cada disciplina, 45 
minutos que podem, em função do projeto da escola, ser incluídos na disciplina de Formação 
Musical ou na disciplina de Classes de Conjunto ou ser destinados à criação de uma disciplina de 
Oferta Complementar. 

e) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem
conjunto: Coro, Música de Câmara e Orquestra.

f) Caso as escolas não pretendam oferecer a disciplina de Oferta Complementar a carga horária da 
mesma é obrigatoriamente transferida para a disciplina de Formação Mus
Conjunto. Esta oferta é gerida em função dos recursos da escola.

g) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5º do Decreto
18 de janeiro. 

h) Contempla mais 1 bloco letivo de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de 
formação vocacional em atividades de conjunto, podendo a sua carg
por período letivo. 

 
O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades experimentais e de 
pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplina

 

O plano de estudos em regime supletivo é 
formação vocacional. 

 

3 

www.portugal.gov.pt 

Ano/Carga Horária Semanal  
(x 45min.) (a) 

7º 8º 9º Total ciclo 

 
5 

     5 (b) 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
15 
15 

 
     5 (b) 

 
     5 (b) 

 
     5 (b) 

 
15 

 
5 

 
5 

 
5 

 
15 

 
     5 (b) 

 
     5 (b) 

 
     5 (b) 

 
15 

 
(2) 

 
 

7 
2 (3) 

2 
2(3) 
(1) 

 
(2) 

 
 

7 
2 (3) 

2 
2(3) 
 (1) 

 
(2) 

 
 

7 
2 (3) 

2 
2(3) 
 (1) 

 
(6) 

 
 

21  
6 (9) 

6 
6 (9) 
 (3) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 
 

 
(1)  

 
(1)  

 
(1)  

 
(3) 

(h)  (1) (1) (1) (3) 

Total 
35  

(39) 
35  

(39) 
35  

(39) 
105  

(117) 
Máximo global 39 39  39  117 

se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 45 
minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e respetiva 

Carga horária quando a disciplina é lecionada em turma exclusivamente constituída por alunos 
do ensino artístico especializado. Caso contrário, os alunos frequentarão as disciplinas de Línguas 
Estrangeiras, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Físicas e Naturais com a mesma carga 
horária do plano de estudos do curso básico geral. 

a de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de educação. 

A componente inclui, para além dos tempos letivos mínimos constantes em cada disciplina, 45 
minutos que podem, em função do projeto da escola, ser incluídos na disciplina de Formação 
Musical ou na disciplina de Classes de Conjunto ou ser destinados à criação de uma disciplina de 

Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes práticas de música em 
conjunto: Coro, Música de Câmara e Orquestra. 

as escolas não pretendam oferecer a disciplina de Oferta Complementar a carga horária da 
mesma é obrigatoriamente transferida para a disciplina de Formação Musical ou de Classes de 

Esta oferta é gerida em função dos recursos da escola. 

de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5º do Decreto-Lei nº6/2001, de 

Contempla mais 1 bloco letivo de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de 
formação vocacional em atividades de conjunto, podendo a sua carga horária global ser gerida 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades experimentais e de 
pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplina. 

O plano de estudos em regime supletivo é constituído exclusivamente pela componente de 
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Curso Básico de Canto Gregoriano

2º CICLO 

Componentes do Currículo   

Ano/Carga Horária Semanal 
(x 45min.) 

5º 

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES:  
 

12  
 

 
Línguas e Estudos Sociais  

Língua Portuguesa 
            Inglês 

História e Geografia de Portugal 

 
Matemática e Ciências  

Matemática 
Ciências da Natureza 

 
9 
 

 
Educação Artística 

Educação Visual 
 Formação Vocacional 

Formação Musical 
Prática Instrumental 
Classes de Conjunto (b) 
Iniciação à Prática Vocal 
 

 
2 
 

7 
2  
1 
3 
1 

 
Educação Física  

 
3 

 
Educação Moral e Religiosa (c)  

 
(1) 

(d) (1) 

Total 33  
(35) 

Máximo global 35 
 

 
 

a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 
45 minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e 
respetiva adaptação aos limites estabelecidos.  

b) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes práticas de música em 
conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra e Coro Gregoriano.

c) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5º do Decreto
de 18 de janeiro. 

d) Contempla mais 1 bloco letivo de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de 
formação vocacional em atividades de conjunto, podendo a sua carga horária global ser 
gerida por período letivo. 

  

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades 
experimentais e de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplinas

 

O plano de estudos em regime supletivo é constituído exclusivamente pela componente 
de formação vocacional. 

 

 

Gabinete da Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário 
Av. 5 de Outubro, 107 – 11º, 1069-018 Lisboa, PORTUGAL 

 FAX + 351 21 781 17 63 EMAIL gabseebs@mec.gov.pt www.portugal.gov.pt

 
Curso Básico de Canto Gregoriano 

 
 3º CICLO  

Ano/Carga Horária Semanal  
(x 45min.) (a) 

6º 
Total 
ciclo 

  
12   

 
 

24 
 

 
9  
 

 
18 

 

 
2 
 

7  
2  
1 
3 
1 

 
4 
 

14  
4 
2 
6 
2  
 

 
3 

 
6 

 
(1) 

 
(2) 

(1) (2) 

33 
(35) 

66 
 (70) 

35 70 

 
Componentes do Currículo   

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES: 
 
Língua Portuguesa  
Línguas Estrangeiras 

Inglês 
Língua Estrangeira 2 

 
Ciências Humanas e Sociais  

História  
Geografia 

 
Matemática  
 
Ciências Físicas e Naturais  

Ciências Naturais 
Físico-Química 

 
Educação Artística  

Educação Visual (c) 
  Formação Vocacional 

Formação Musical 
Prática Instrumental 
Classes de Conjunto (d) 
Prática Vocal  

 
Educação Física  

 
Educação Moral e Religiosa (e)  

 (f)  

Total 

Máximo global 
 

  

se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 
minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e 

se as seguintes práticas de música em 
Orquestra e Coro Gregoriano. 

Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5º do Decreto-Lei nº6/2001, 

Contempla mais 1 bloco letivo de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de 
vidades de conjunto, podendo a sua carga horária global ser 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades 
experimentais e de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplinas. 

plano de estudos em regime supletivo é constituído exclusivamente pela componente 

  

a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 
45 minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e 
respetiva adaptação aos limites estabelecidos. 

b) Carga horária quando a disciplina é lecionada em t
alunos do ensino artístico especializado. Caso contrário, os alunos frequentarão as 
disciplinas de Línguas Estrangeiras, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Físicas e 
Naturais com a mesma carga horária do plano de estu

c) Disciplina de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de educação.

d) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem
conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra e Coro Gregoriano.

e) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5º do Decreto
nº6/2001, de 18 de janeiro. 

f) Contempla mais 1 bloco letivo de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de 
formação vocacional em atividades de conjunto, podendo 
gerida por período letivo. 

 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades 
experimentais e de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplinas

 

O plano de estudos em regime supletivo é constituído exclusivamente pela componente 
de formação vocacional. 

 

 

4 

www.portugal.gov.pt 

Ano/Carga Horária Semanal  
(x 45min.) (a) 

7º 8º 9º 
Total 
ciclo 

 
 

5 
     5 (b) 

 
 

5 
5 

  
5 
5 

 
 

15 
15 

 
     5 (b) 

 
     5 (b) 

 
     5 (b) 

 
15 

 
5 

 
5 

 
5 

 
15 

 
      5 (b) 

 
     5 (b) 

 
     5 (b) 

 
15 

 
(2) 

 
7  
2 
 1 
3  
1 

 
(2) 

 
7  
2 
1 
3  
1 

 
(2) 

 
7 
2 
1 
3  
1  

 
(6) 

 
21  
6 
3 
9  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 
(1) 

 
(1) 

 
(1) 

 
(3) 

(1) (1) (1) (3) 
35  

(39) 
35  

(39) 
35  

(39) 
105  

(117) 
39 39  39  117 

se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 
45 minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade e 
respetiva adaptação aos limites estabelecidos.  

Carga horária quando a disciplina é lecionada em turma exclusivamente constituída por 
alunos do ensino artístico especializado. Caso contrário, os alunos frequentarão as 
disciplinas de Línguas Estrangeiras, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Físicas e 
Naturais com a mesma carga horária do plano de estudos do curso básico geral. 

Disciplina de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de educação. 

Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes práticas de música em 
conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra e Coro Gregoriano. 

Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº5 do artigo 5º do Decreto-Lei 

Contempla mais 1 bloco letivo de aplicação facultativa, a ser utilizada na componente de 
formação vocacional em atividades de conjunto, podendo a sua carga horária global ser 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará obrigatoriamente atividades 
experimentais e de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou disciplinas. 

supletivo é constituído exclusivamente pela componente 
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Curso Secundário de Dança

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, 
iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de um aluno iniciar uma segunda 
língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, c

b) Disciplina a ser criada 
componentes de formação
a disciplina de Oferta Complementar, poderão, em alternativa
uma das disciplinas das componentes de formação

c) Inclui Repertório Clássico e Pas

d) Inclui Repertório Contemporâneo.

e) O aluno está obrigado a frequentar, no 11º e 12º ano, uma das disciplinas.
alínea b). 

f) Disciplina de frequência facultativa.

g) A Formação em Contexto de Trabalho, a ser desenvolvida durante o 12º an
horas. Caso ocorra concentradamente não deverá ultrapassar as 35 horas semanais.

h) Contempla até mais 5 blocos semanais de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo. Pode ser 
aplicada, subdividida, em disciplinas
podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo.

i) É adicionada, em 
formação em contexto de trabalho

Fo
rm

aç
ão

 
G

er
al

 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III 
Filosofia  
 

Ci
en

tíf
ic

a 

 
História da Cultura e das Artes 
Música  
Oferta Complementar 
 

Té
cn

ic
a-

A
rt

ís
tic

a 

 
Técnicas de Dança Clássica 
Técnicas de 
Disciplina bienal 
• Composição 
• Técnicas Teatrais 
Oferta Complementar 
 

Educação Moral e Religiosa

              Formação em Contexto de Trabalho 
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Curso Secundário de Dança 

O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, 
iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de um aluno iniciar uma segunda 
língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo da carga horária. 

a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação facultativa em qualquer das 
componentes de formação, com uma carga horária até 2 blocos letivos. Caso as escolas não pretendam lecionar 
a disciplina de Oferta Complementar, poderão, em alternativa, lecionar duas disciplinas de opção ou reforçar 
uma das disciplinas das componentes de formação científica ou técnica-artística. 

Inclui Repertório Clássico e Pas-de-Deux. 

Repertório Contemporâneo. 

O aluno está obrigado a frequentar, no 11º e 12º ano, uma das disciplinas. Excetua-se a ressalva constante na 

Disciplina de frequência facultativa. 

A Formação em Contexto de Trabalho, a ser desenvolvida durante o 12º ano, apresenta as cargas horárias em 
horas. Caso ocorra concentradamente não deverá ultrapassar as 35 horas semanais. 

Contempla até mais 5 blocos semanais de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo. Pode ser 
aplicada, subdividida, em disciplinas diferentes da componente de formação científica e ou técnica-artística, 
podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo. 

em total, a conversão das 132 horas em 5 blocos semanais, na carga horária anual, relativa à 
formação em contexto de trabalho. 

Disciplinas 
Carga Horária Semanal 

(x45 minutos) 

10.º ano 11.º ano 12.º ano

 
L. Estrangeira I, II ou III (a) 

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 
5 
- 
- 

Subtotal 12 12 5 

História da Cultura e das Artes  

Oferta Complementar (b)  

 
3 
2 

(2) 

 
3 
2 

(2) 

 
3 
2 

(2)  

Subtotal 5 (7) 5 (7) 5 (7) 

Técnicas de Dança Clássica (c) 
 Dança Contemporânea (d) 

Disciplina bienal (e) 
Composição  
Técnicas Teatrais  

Oferta Complementar (b)  

 
10 
10 
- 
 
 

(2) 

 
10 
10 
2 
 
 

(2) 

 
12 
12 
2 
 
 

(2) 

Subtotal 20(22) 22(24) 26(28)

Educação Moral e Religiosa (f) (2) (2) (2) 

Formação em Contexto de Trabalho (g)   132 h. 

5 (h) 5 (h) 5 (h) 
TOTAL 37 

(46) 
39 

(48) 
41 (i) 

(50) (i)

5 

www.portugal.gov.pt 

O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, 
iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de um aluno iniciar uma segunda 
língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua 

em qualquer das 
lecionar 

ou reforçar 

se a ressalva constante na 

o, apresenta as cargas horárias em 

Contempla até mais 5 blocos semanais de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo. Pode ser 
artística, 

relativa à 

12.º ano 

 

 

 
 

) 
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Curso Secundário de Música

Regime integrado/articulado

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 
Carga Horária Semanal

10.ºa

G
er

al
 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a)  
Filosofia  
Educação Física  
 

 
4
4
4
4

 Subtotal 16

Ci
en

tíf
ic

a 

 
História da Cultura e das Artes  
Formação Musical 
Análise e Técnicas de Composição  
Oferta Complementar (b)  
 

 
3
2
3

(2)

 Subtotal 8(10)

Té
cn

ic
a-

A
rt

ís
tic

a 

 
Instrumento/Educação Vocal/Composição (c)  
Classes de Conjunto (d)  
Disciplina de opção (e):  

• Baixo Contínuo 
• Acompanhamento e Improvisação 
• Instrumento de Tecla 

Oferta Complementar (b)  

 
2
3
-
 
 
 

(2)

 Subtotal 5 (7)

Educação Moral e Religiosa (f) (2)

  2 (g)

 TOTAL 29
(35)

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no 
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de 
o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá 
cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina 
aceitação expressa do acréscimo da carga horária. 

b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas. Caso as escolas não pretendam 
oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em alternativa, neste curso, lecion
uma disciplina de opção ou reforçar uma das disciplinas das componentes de formação
científica ou técnica-artística que funcionem em regime de turma. 

c) Consoante a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou Composição, o aluno 
frequentará Instrumento, Educação Vocal ou Composição. 

d) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música de 
Câmara, Orquestra. 

e) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas.
a ressalva constante na alínea b). 

f) Disciplina de frequência facultativa. 

g) Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa consoante o projeto educativo, numa 
das disciplinas da componente de formação científica ou da componente de formação técnica
artística, que funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, subdividida, em disciplinas 
diferentes, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo.
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Curso Secundário de Música 

Regime integrado/articulado Regime Supletivo

Carga Horária Semanal 
(x45minutos) 

10.ºano 11.º ano 12.º ano 

 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 

 
5 
- 
- 
4 

16 16 9 

 
3 
2 
3 

(2) 

 
3 
2 
3 

(2) 

 
3 
2 
3 

(2) 

8(10) 8(10) 8(10) 

 
2 
3 
- 
 
 
 

(2) 

 
2 
3 

1 (2) 
 
 
 

(2) 

 
2 
3 

1 (2) 
 
 
 

(2) 

5 (7) 6 (8) 6 (8) 

(2) (2) (2) 

(g) 2 (g) 2 (g) 

29 
(35) 

30 
(36) 

23 
(29) 

O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no 
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de 
o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá 
cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com a 

Caso as escolas não pretendam 
oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em alternativa, neste curso, lecionar mais 

reforçar uma das disciplinas das componentes de formação 

Consoante a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou Composição, o aluno 

se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música de 

O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. Excetua-se 

Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa consoante o projeto educativo, numa 
das disciplinas da componente de formação científica ou da componente de formação técnica-

funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, subdividida, em disciplinas 
diferentes, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo. 

 

a) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas
Caso as escolas não pretendam oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em 
alternativa, neste curso, lecionar mais uma disciplina de opção ou 
disciplinas das componentes de formação
regime de turma. 

b) Consoante a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou Composição, o aluno 
frequentará Instrumento, Educação Vocal ou Composição. Em Inst
horária semanal é lecionada a grupos de dois alunos, podendo, por questões pedagógicas 
ou de gestão de horários ser repartida igualmente entre eles.

c) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, 
Música de Câmara, Orquestra. 

d) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas.
Excetua-se a ressalva constante na alínea 

e) Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo, 
numa das disciplinas da componente de formação científica ou da componente de 
formação técnica-artística, que funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, 
subdividida, em disciplinas diferentes. 

 

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 

Ci
en

tíf
ic

a 

 
História da Cultura e das Artes  
Formação Musical  
Análise e Técnicas de Composição 
Oferta Complementar (a)  
 

 
Té

cn
ic

a-
A

rt
ís

tic
a 

 
Instrumento/Educ. Vocal/Composição 
Classes de Conjunto (c)  
Disciplina de opção (d):  

• Baixo Contínuo 
• Acompanhamento e Improvisação
• Instrumento de Tecla 

Oferta Complementar (a)  
 

 

  

 

6 

www.portugal.gov.pt 

Regime Supletivo 

de acordo com os recursos das escolas e de aplicação facultativa. 
Caso as escolas não pretendam oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em 

ar mais uma disciplina de opção ou reforçar uma das 
disciplinas das componentes de formação científica ou técnica-artística que funcionem em 

Consoante a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou Composição, o aluno 
frequentará Instrumento, Educação Vocal ou Composição. Em Instrumento, a carga 
horária semanal é lecionada a grupos de dois alunos, podendo, por questões pedagógicas 
ou de gestão de horários ser repartida igualmente entre eles. 

se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, 

O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. 
se a ressalva constante na alínea a). 

Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo, 
nas da componente de formação científica ou da componente de 
artística, que funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, 

Carga Horária Semanal 
(x45 minutos) 

6.º grau 7.º grau 8.º grau 

Análise e Técnicas de Composição  

 
3 
2 
3 

(2) 

 
3 
2 
3 

(2) 

 
3 
2 
3 

(2) 

Subtotal 8(10) 8(10) 8(10) 

Vocal/Composição (b) 

Acompanhamento e Improvisação 

 
2  
3 
- 
 
 
 

(2) 

 
2 
3 

1 (2) 
 
 
 

(2) 

 
2 
3 

1 (2) 
 
 
 

(2) 

Subtotal 5(7) 6(8) 6(8) 

(2)(e) (2)(e) (2)(e) 

TOTAL 13 
(17) 

14 
(18) 

14 
(18) 
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Regime integrado/articulado

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 
Carga Horária Semanal

10.ºano

G
er

al
 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a)  
Filosofia  
Educação Física  
 

 
4 
4 
4 
4 

 Subtotal 16 

Ci
en

tíf
ic

a 

 
História da Cultura e das Artes  
Formação Musical (b)  
Análise e Técnicas de Composição  
Oferta Complementar (c) 
 

 
3 

2 (4) 
3 

(2) 

 Subtotal 8 (12) 

Té
cn

ic
a-

A
rt

ís
tic

a 

 
Canto  
Classes de Conjunto (d)  
Línguas de Repertório (e) 

• Alemão 

• Italiano  
Disciplina de opção (f):  

• Prática de Canto Gregoriano 

• Arte de Representar 

• Instrumento de Tecla 

• Correpetição 
 

 
2 
3 
4 
 
 

_ 
 

 Subtotal 9 (11) 

Educação Moral e Religiosa (g) (2) 

  2 (h) 

 TOTAL 33  
(41) 

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no 
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso 
o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá 
cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com a 
aceitação expressa do acréscimo da carga horária. 

b)  A carga horária máxima é aplicável, em função da aferição resultante da prova de acesso e 
enquanto se justificar, aos alunos que não são detentores do 5º grau da disciplina de 
Formação Musical. 

c)  Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas. Caso as escolas nã
oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em alternativa, neste curso, lecion
mais uma disciplina de opção ou reforçar uma das disciplinas das componentes de formação
científica ou técnica-artística que funcionem em regime de turma. 

d)  Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música de 
Câmara, Estúdio de Ópera. 

e) A distribuição da carga horária semanal entre as duas línguas é da responsabilidade de cada 
estabelecimento de ensino. 

f) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. Excetua
se a ressalva constante na alínea c).  

g) Disciplina de frequência facultativa. 

h)  Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa consoante o projeto educativo, numa 
das disciplinas da componente de formação científica ou da componente de formação técnica
artística, que funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, subdividida, em disciplinas 
diferentes, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo.
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Curso Secundário de Canto 

integrado/articulado Regime Supletivo

Carga Horária Semanal 
(x45minutos) 

ano 11.ºano 12.ºano 

 
4 
4 
4 
4 

 
5 
- 
- 
4 

16 9 

 

 
3 

2 (4) 
3 

(2) 

 
3 

2 (4) 
3 

(2) 

 8 (12) 8 (12) 

 
2 
3 
4 
 
 

1 (2) 

 
2 
3 
4 
 
 

1 (2) 

 10 (12) 10(12) 

(2) (2) 

 2 (h) 2 (h) 

 
 

34 
(42) 

  27 
(35) 

O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no 
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de 
o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá 
cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com a 

ma é aplicável, em função da aferição resultante da prova de acesso e 
enquanto se justificar, aos alunos que não são detentores do 5º grau da disciplina de 

Caso as escolas não pretendam 
oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em alternativa, neste curso, lecionar 

reforçar uma das disciplinas das componentes de formação 

se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música de 

é da responsabilidade de cada 

as obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. Excetua-

Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa consoante o projeto educativo, numa 
inas da componente de formação científica ou da componente de formação técnica-

artística, que funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, subdividida, em disciplinas 
diferentes, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo. 

 

a) A carga horária máxima é aplicável, em função da aferição resultante da prova de acesso 
e enquanto se justificar, aos alunos que não são
Formação Musical. 

b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação facultativa. 
Caso as escolas não pretendam oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em 
alternativa, neste curso, lecionar mais uma disciplina de opção ou reforçar uma das 
disciplinas das componentes de formação científica ou técnica
regime de turma. 

c) Em Canto, a carga horária semanal é lecionada a grupos de dois alunos, podendo, por 
questões pedagógicas ou de gestão de horários ser repartida igualmente entre eles.

d) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, 
Música de Câmara, Estúdio de Ópera. 

e) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º ano
Excetua-se a ressalva constante na alínea b)

f) Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo, 
numa das disciplinas da componente de formação científica ou da componente de 
formação técnica-artística, que funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, 
subdividida, em disciplinas diferentes. 

 

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 

Ci
en

tíf
ic

a 

 
História da Cultura e das Artes 
Formação Musical (a)  
Análise e Técnicas de Composição 
Oferta Complementar (b) 
 

 Subtotal

Té
cn

ic
a-

A
rt

ís
tic

a 

 
Canto (c) 
Classes de Conjunto (d)  
Línguas de Repertório 

• Italiano  

• Alemão 
Disciplina de opção (e):  

• Prática de Canto Gregoriano

• Arte de Representar 

• Instrumento de Tecla 

• Correpetição 
 

 Subtotal

  

 TOTAL

7 

www.portugal.gov.pt 

Regime Supletivo 

A carga horária máxima é aplicável, em função da aferição resultante da prova de acesso 
e enquanto se justificar, aos alunos que não são detentores do 5º grau da disciplina de 

Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação facultativa. 
Caso as escolas não pretendam oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em 

o, lecionar mais uma disciplina de opção ou reforçar uma das 
disciplinas das componentes de formação científica ou técnica-artística que funcionem em 

Em Canto, a carga horária semanal é lecionada a grupos de dois alunos, podendo, por 
ões pedagógicas ou de gestão de horários ser repartida igualmente entre eles. 

se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, 

O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. 
e na alínea b).  

Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo, 
numa das disciplinas da componente de formação científica ou da componente de 

artística, que funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, 

Carga Horária Semanal 
(x45 minutos) 

6.º grau 7.º grau 8.º grau 

História da Cultura e das Artes  

Análise e Técnicas de Composição  

 
3 

2 (4) 
3 

(2) 

 
3 

2 (4) 
3 

(2) 

 
3 

2 (4) 
3 

(2) 

Subtotal 8(12) 8(12) 8(12) 

Prática de Canto Gregoriano 

 
2 
3 
4 
 
 
- 
 
 

 

 
2 
3 
4 
 
 

1 (2) 
 
 

 

 
2 
3 
4 
 
 

1 (2) 
 
 

 

Subtotal 9 (11) 10 (12) 10 (12) 

(2) (f) (2) (f) (2) (f) 

TOTAL 17 
(23) 

18 
(24) 

18 
(24) 
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Gabinete da Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário
Av. 5 de Outubro, 107 

TEL + 351 21 781 18 00 

 

 

Curso Secundário de Canto Gregoriano

 

Regime integrado/articulado

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 
Carga Horária Semanal

10.º ano

G
er

al
 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a)  
Filosofia  
Educação Física  
 

 
4
4
4
4

 Subtotal 16

Ci
en

tíf
ic

a 

 
História da Cultura e das Artes  
Formação Musical  
Análise e Técnicas de Composição 
Oferta Complementar (b) 
 

 
3
2 
3

(2)

 Subtotal 8 (10)

Té
cn

ic
a-

A
rt

ís
tic

a 

 
Canto Gregoriano  
Classes de Conjunto (c) 
Técnica Vocal (d)  
Disciplina de opção (e):  

• Instrumento de Tecla 

• Coro Gregoriano 
Oferta Complementar (b)  
 

 
2
3
2
-
 

 
(2)

 Subtotal 7 (9)

Educação Moral e Religiosa (f) (2)

  2 (g)

 TOTAL 31
(37)

 

a)  O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no 
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de 
o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá 
cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com a 
aceitação expressa do acréscimo da carga horária. 

b)  Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas. Caso as escolas não pretendam 
oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em alternativa, neste curso, lecion
mais uma disciplina de opção ou reforçar uma das disciplinas das componentes de formação
científica ou técnica-artística que funcionem em regime de turma. 

c)  Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música de 
Câmara. 

d)  A carga horária semanal é lecionada a grupos de dois alunos, podendo, por questões 
pedagógicas ou de gestão de horários, ser repartida igualmente entre eles.

e) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. Excetua
se a ressalva constante na alínea b).  

f) Disciplina de frequência facultativa. 

g) Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa consoante o projeto educativo, numa 
das disciplinas da componente de formação científica ou da componente de formação técnica
artística, que funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, subdividida, em disciplinas 
diferentes, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo.

 

 

 

 

Gabinete da Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário 
Av. 5 de Outubro, 107 – 11º, 1069-018 Lisboa, PORTUGAL 

 FAX + 351 21 781 17 63 EMAIL gabseebs@mec.gov.pt www.portugal.gov.pt

 

Curso Secundário de Canto Gregoriano 

Regime integrado/articulado Regime Supletivo

Carga Horária Semanal 
(x45minutos) 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 

 
5 
- 
- 
4 

16 16 9 

 
3 
2  
3 

(2) 

 
3 
2  
3 

(2) 

 
3 
2  
3 

(2) 

(10) 8 (10) 8 (10) 

 
2 
3 
2 
- 
 

(2) 

 
2 
3 
2 

1 (2) 
 
 

(2) 

 
2 
3 
2 

1 (2) 
 
 

(2) 

7 (9) 8 (10) 8(10) 

(2) (2) (2) 

(g) 2 (g) 2 (g) 

31 
(37) 

32 
(38) 

25 
(31) 

estudado apenas uma língua estrangeira no 
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de 
o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá 

de à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com a 

Caso as escolas não pretendam 
em alternativa, neste curso, lecionar 

reforçar uma das disciplinas das componentes de formação 

a em conjunto: Coro, Música de 

A carga horária semanal é lecionada a grupos de dois alunos, podendo, por questões 
pedagógicas ou de gestão de horários, ser repartida igualmente entre eles. 

nos, uma das disciplinas. Excetua-

Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa consoante o projeto educativo, numa 
ou da componente de formação técnica-

artística, que funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, subdividida, em disciplinas 
diferentes, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo. 

 

a) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação facultativa. 
Caso as escolas não pretendam oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em 
alternativa, neste curso, lecionar mais 
disciplinas das componentes de formação científica ou técnica
regime de turma. 

b)  Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, 
Música de Câmara.  

c) A carga horária semanal é lecionada a grupos de dois alunos, podendo, por questões 
pedagógicas ou de gestão de horários, ser repartida igualmente entre eles.

d) O aluno está apenas obrigado a frequentar, no 11º e 12º ano, uma das disciplinas. 
Excetua-se a ressalva constante na alínea a)

e) Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo, 
numa das disciplinas da componente de formação científica ou da componente de 
formação técnica-artística, que funcionem em regime de turma. 
subdividida, em disciplinas diferentes. 

 

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 

Ci
en

tíf
ic

a 

 
História da Cultura e das Artes  
Formação Musical  
Análise e Técnicas de Composição
Oferta Complementar (a) 
 

 
Té

cn
ic

a-
A

rt
ís

tic
a 

 
Canto Gregoriano  
Classes de Conjunto (b)  
Técnica Vocal (c) 
Disciplina de opção (d):  

• Instrumento de Tecla 

• Coro Gregoriano 
Oferta Complementar (a) 
 

 

  

 

8 

www.portugal.gov.pt 

Regime Supletivo 

Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação facultativa. 
Caso as escolas não pretendam oferecer disciplina de Oferta Complementar poderão, em 
alternativa, neste curso, lecionar mais uma disciplina de opção ou reforçar uma das 
disciplinas das componentes de formação científica ou técnica-artística que funcionem em 

se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, 

carga horária semanal é lecionada a grupos de dois alunos, podendo, por questões 
pedagógicas ou de gestão de horários, ser repartida igualmente entre eles. 

O aluno está apenas obrigado a frequentar, no 11º e 12º ano, uma das disciplinas. 
e na alínea a). 

Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo, 
numa das disciplinas da componente de formação científica ou da componente de 

artística, que funcionem em regime de turma. Pode ser aplicada, 

Carga Horária Semanal 
(x45 minutos) 

6.º grau 7.º grau 8.º grau 

Análise e Técnicas de Composição 

 
3 
2  
3 

(2) 

 
3 
2  
3 

(2) 

 
3 
2  
3 

(2) 

Subtotal 8 (10) 8 (10) 8 (10) 

 
2 
3 
2 
- 
 
 

(2) 

 
2 
3 
2 

1 (2) 
 
 

(2) 

 
2 
3 
2 

1 (2) 
 
 

(2) 

Subtotal 7 (9) 8 (10) 8 (10) 

(2) (e) (2) (e) (2) (e) 

TOTAL 15 
(19) 

16 
(20) 

16 
(20) 
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Anexo	3	–	Revisão	da	Estrutura	Curricular.	Comunicado	do	Ministério	da	
Educação	a	26/03/2012	

	

 

 1 

               
           
                          

 
Revisão da Estrutura Curricular 

26/03/2012 
 

 
 

O Ministério da Educação e Ciência apresentou hoje a versão final da Revisão da Estrutura Curricular 
que entrará em vigor no ano letivo de 2012-13. Esta versão resulta do diálogo iniciado com a 
apresentação da proposta, em dezembro de 2011.  
 
Promovemos uma consulta pública, recebemos contributos variados e valiosos, procedemos à sua 
análise. Apresentamos agora o que consideramos melhor contribuir para o progresso do ensino e para 
a promoção do sucesso escolar. Destacamos o grande interesse público neste debate, nomeadamente 
a receção de mais de 1600 contributos na plataforma estabelecida para o efeito, e de pareceres, 
nomeadamente do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Escolas. 
 
Continuamos assim a preparar o futuro sem precipitações, tendo em conta os recursos existentes, 
garantindo a qualidade do ensino, o equilíbrio do sistema educativo, a autonomia pedagógica e 
organizativa das escolas. Orientamo-nos por valores fundamentais, nomeadamente, o esforço 
individual e coletivo, o trabalho, o rigor e a qualidade do que se aprende. Deste modo, avançamos na 
concretização dos princípios para a Educação estabelecidos no programa do XIX Governo 
Constitucional.  
 
As medidas agora tomadas visam três aspetos fundamentais:  
 

1. a atualização do currículo, nomeadamente através da redução da dispersão curricular;  
2. a melhoria do acompanhamento dos alunos, com uma melhor avaliação e a deteção 

precoce de dificuldades; 
3. o aumento decisivo da autonomia das escolas na gestão do currículo e numa maior 

liberdade de escolha das ofertas formativas. 
 
 
1.ATUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO 
 
A redução da dispersão curricular concretiza-se no reforço de disciplinas fundamentais, tais como a 
Língua Portuguesa, a Matemática, a História, a Geografia, as Ciências Físico-Químicas e da Natureza. 
Concretiza-se também pela promoção do ensino do Inglês, mantendo a pluralidade de oferta de 
Línguas Estrangeiras, bem como as Expressões. Mantém-se a Educação para a Cidadania como 
intenção educativa em todas as áreas curriculares, mas não como disciplina isolada obrigatória, e 
acentua-se o seu caráter transversal. Esta revisão permite às escolas consolidar a autonomia 
pedagógica e organizativa, conferindo-lhes a capacidade de tomar decisões em continuidade e 
harmonia com as do Ministério. 
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Ao longo do Ensino Básico e Secundário, serão tomadas as seguintes medidas: 
 

x reforçar as áreas disciplinares fundamentais; 
 

x afirmar a identidade de disciplinas que se reúnem sob a designação de Expressões (Educação 
Visual, Educação Musical, Educação Física e Educação Tecnológica); 

 
x garantir uma aprendizagem mais consolidada da Língua Inglesa, tornando-a disciplina 

obrigatória ao longo de um mínimo de 5 anos; 
 

x reforçar o caráter transversal da Educação para a Cidadania, estabelecendo conteúdos e 
orientações programáticas, mas não a autonomizando como disciplina de oferta obrigatória. 

 
Serão tomadas as seguintes medidas no 2.º ciclo: 
 

x substituir Educação Visual e Tecnológica pelas áreas disciplinares de Educação Visual e de 
Educação Tecnológica, cada uma com o seu programa próprio e cada uma com um só 
professor; 

 
x manter a atividade experimental nas Ciências da Natureza, a realizar com toda a turma. 

 
Serão tomadas as seguintes medidas no 3.º ciclo: 
 

x apostar no conhecimento científico através do reforço de horas de ensino das ciências 
experimentais; 

 
x alterar o modelo de desdobramento de aulas nas ciências experimentais, através de uma 

alternância entre as disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química; 
 

x oferecer, nos 7.º e 8.º anos, uma disciplina, por decisão da escola, de acordo com o seu 
projeto educativo; 

 
x valorizar o conhecimento social e humano, reforçando as horas de ensino nas disciplinas de 

História e de Geografia; 
x antecipar para o 7.º ano a aprendizagem das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

garantindo a alunos mais jovens uma utilização segura e adequada dos recursos digitais e 
proporcionando condições para um acesso universal à informação; 

 
x manter a oferta de uma segunda língua estrangeira; 

 
Serão tomadas as seguintes medidas no Ensino Secundário: 
 

x reforçar o ensino do Português, tendo em especial atenção a melhoria da capacidade de 
expressão oral e escrita do aluno;  

 
x manter o reforço da carga horária nas disciplinas bienais da formação específica de Física e 

Química e Biologia e Geologia; 
 

x manter duas opções disciplinares anuais. 
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2. MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS 
 
O acompanhamento e a avaliação dos alunos são fundamentais para o seu sucesso. Serão garantidos 
através das seguintes medidas: 
 

x implementar medidas que incrementem a igualdade de oportunidades, de homogeneidade 
relativa em disciplinas estruturantes, ao longo de todo o Ensino Básico, atendendo aos 
recursos da escola e à pertinência das situações;  

 
x fomentar, no 1.º ciclo, a coadjuvação nas áreas das Expressões, por professores de outros 

ciclos do mesmo Agrupamento de Escolas, que pertençam aos grupos de recrutamento destas 
áreas;  

 
x promover no 1.º ciclo um acompanhamento mais eficaz face ao desempenho dos alunos, 

através de apoios específicos; 
 

x dar continuidade ao Apoio ao Estudo no 1.º ciclo, a par das outras atividades de 
enriquecimento curricular; 

 
x prestar um maior acompanhamento aos alunos, através da oferta de Apoio Diário ao Estudo 

no 2.º ciclo. Esta oferta é obrigatória para as escolas e de frequência facultativa para os 
alunos indicados pelo Conselho de Turma e os encarregados de educação;  

 
x promover o rigor na avaliação obtendo dados fiáveis sobre a aprendizagem, através da 

introdução de provas finais no 4.º ano e da sua manutenção no 6.º e no 9.º ano, a Português 
e a Matemática. 

 
3. REFORÇO DA AUTONOMIA PEDAGÓGICA E ORGANIZATIVA DAS ESCOLAS 
 
As escolas mobilizam-se no sentido de desenvolver o ensino, tendo em conta os objetivos e os 
conteúdos definidos nas Metas Curriculares e nos Programas disciplinares. Para este efeito, deverão 
atender às suas especificidades e necessidades e aos fatores que as enquadram e condicionam, 
selecionando, entre outros aspetos, as metodologias e a duração dos tempos letivos que se afigurem 
mais apropriadas.  
 
No desenvolvimento do currículo, assume particular importância a promoção da autonomia 
pedagógica e organizativa das escolas. Estas aplicam o currículo e completam-no tendo em atenção 
os princípios gerais estabelecidos. A sua aplicação deverá adaptar-se às características dos alunos e 
das escolas. O ensino deverá acolher e criar condições a todos os alunos, tanto para colmatar 
dificuldades de aprendizagem como para desenvolver as suas capacidades. Pretende-se também que 
em cada escola se valorizem as experiências e as práticas colaborativas que conduzem à melhoria do 
ensino.  
 
A autonomia permite às escolas implementar projetos próprios, ao mesmo tempo em que potencia a 
sua capacidade de melhorar, contando com os recursos humanos e materiais de que dispõem. Por um  
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lado, induz compromissos que devem promover um ensino de qualidade, por outro implica a 
responsabilização pelas opções tomadas e pelos resultados obtidos. 
 
O Ministério da Educação e Ciência pretende operacionalizar os princípios consagrados no regime de 
autonomia, articulando-o com o desenvolvimento curricular, conferindo maior flexibilidade na 
organização das atividades letivas, aumentando a eficiência na sua distribuição e valorizando os 
resultados escolares, nomeadamente através das seguintes medidas: 
 

x conceder um crédito de horas, em função de fatores tais como a eficiente gestão de recursos 
e o número de turmas, considerando ainda os progressos e resultados escolares alcançados; 

 
x flexibilizar a duração das aulas segundo o critério de cada escola, removendo a 

obrigatoriedade de organizar os horários de acordo com tempos letivos de 45 minutos ou de 
seus múltiplos; 

 
x estabelecer um mínimo de tempo por disciplina e um máximo total de carga curricular, 

dando autonomia às escolas para distribuir cargas letivas que facilitem o estabelecimento de 
padrões ou soluções que permitam atingir objetivos pré-estabelecidos em determinadas 
disciplinas;  

 
x possibilitar ofertas de componentes curriculares complementares com carga flexível, a serem 

utilizadas com o crédito da escola, nomeadamente a Educação Cívica, a Educação para a 
Saúde, a Educação Financeira, a Educação para os Media, a Educação Rodoviária, a Educação 
para o Consumo, a Educação para o Empreendedorismo e outras. 

 
 

----------------- 
O Ministério da Educação e Ciência continua a trabalhar no sentido de tomar medidas para a 
aprofundamento da revisão curricular, nomeadamente: 
 

x na definição de objetivos claros, rigorosos, mensuráveis e avaliáveis, através da elaboração 
de novas metas curriculares e de uma revisão e possível reformulação de programas; 

 
x na atualização do leque de opções da formação específica, no Ensino Secundário, tendo em 

conta o prosseguimento de estudos e as necessidades do mercado de trabalho; 
 

x no reforço e melhoria das ofertas vocacionais e profissionais; 
 

x na melhoria da orientação escolar e profissional.  
 
O Ministério da Educação e Ciência está ciente de que a revisão em curso é decisiva para o futuro da 
educação em Portugal e só pode ser concretizada com o empenho e a dedicação dos professores, dos 
alunos, dos encarregados de educação e de toda a comunidade educativa.  
 
 
 
 
 
 



	118	

	

 

 5 

 
 

ANEXO 
 

A revisão da estrutura curricular concretiza-se nas seguintes alterações às matrizes curriculares 
atualmente em vigor. Os tempos assinalados nas grelhas anexas são indicados na unidade de 45 
minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade, assim como a 
adaptação aos limites pré-estabelecidos, mínimo por disciplina e máximo por carga curricular.  

 
2.º Ciclo 

 
 
  3.º Ciclo 
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Secundário 
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Anexo	4	–	Revisão	da	Estrutura	Curricular.	Comunicado	do	Ministério	da	
Educação	a	25/05/2012	

	

 
Revisão da Estrutura Curricular dos cursos básicos e 

secundários do Ensino Artístico Especializado nas áreas da 
Dança e da Música 

 

25/05/2012  
 

(com atualização de 10/07/2012 incorporando a versão dos planos de estudo em minutos) 

 

O Ministério da Educação e Ciência apresenta a versão final da Revisão da Estrutura Curricular dos cursos 

básicos e secundários do Ensino Artístico Especializado nas áreas da Dança e da Música, que entrará em vigor a 

partir do ano letivo de 2012-13. 

O estabelecimento do diálogo entre todos os envolvidos no processo educativo é essencial para garantir a 

melhoria da qualidade do ensino. Foi por isso promovida uma consulta pública, da qual resultou um conjunto 

alargado de contributos, que foram analisados e considerados nesta versão final da revisão curricular que agora 

se apresenta.  

Permanecendo os pressupostos enunciados em 26/03/2012 relativamente à revisão da estrutura curricular do 

ensino geral, pretende-se salvaguardar e valorizar a especificidade curricular do ensino artístico especializado, 

assegurando uma carga horária equilibrada, na qual, progressivamente, predomine a componente artística 

especializada.  

Para a promoção do desempenho escolar, as medidas agora tomadas visam fundamentalmente:  

1. A atualização do currículo, no que concerne à componente de formação geral dos cursos artísticos 

especializados, decorrente da revisão da estrutura curricular do ensino básico e secundário geral; 

2. O reforço da autonomia das escolas na gestão do currículo, incluindo uma maior liberdade na 

gestão das cargas horárias; 

3. A aquisição de conhecimento e uma formação especializada nas áreas da música e da dança, que 

venha a possibilitar o prosseguimento de estudos a nível superior e/ou a inserção no mercado de 

trabalho. 

O reforço da autonomia pedagógica e organizativa das escolas constitui um princípio a cumprir com esta revisão 

curricular. A autonomia permite às escolas implementar projetos próprios e potencia a sua capacidade de 

melhorar com os recursos humanos e materiais de que dispõem.  

Também no ensino artístico especializado, o Ministério da Educação e Ciência pretende operacionalizar os 

princípios consagrados no regime de autonomia, articulando-o com o desenvolvimento curricular e com uma 

maior flexibilidade na organização das atividades letivas. É retirada a obrigatoriedade de organizar os horários 

de acordo com tempos letivos de 45 minutos ou de seus múltiplos, ficando a duração das aulas ao critério de 

cada escola. Estabelece-se um mínimo de tempo por disciplina e um máximo total de carga curricular. 

Os novos planos de estudo são apresentados em duas versões: com a carga horária semanal referenciada a 

tempos letivos de 45 minutos, bem como com a carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de 

aula; em harmonia com o formato das matrizes dos cursos do ensino geral. 

O Ministério da Educação e Ciência está ciente de que a revisão em curso é de extrema importância para a 

melhoria da qualidade do ensino artístico especializado, e só pode ser concretizada com o empenho e a 

dedicação dos professores, dos alunos, dos encarregados de educação e de toda a comunidade educativa. 
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CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS DE NÍVEL BÁSICO 
 

ANEXO N.º1 
 

PARTE A 
Curso Básico de Dança 

2.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo  Carga Horária Semanal (a) (b) 

5.º ano 6.º ano Total ciclo 
ÁREAS DISCIPLINARES  

 
(c) 500 

 

 
 

(c) 500 
 

 
 

1000 
 

 
Línguas e Estudos Sociais 

Português 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
 

 
Matemática e Ciências  

Matemática  
Ciências Naturais 

 
(d) 350  

 

 
(d) 350 

 

 
700 

 

 
Educação Artística  

Educação Visual  
Formação Vocacional  

Técnicas de Dança (e)  
Música  
Expressão Criativa 

 
90 
 

630 
450 
90 
90 

 
90 
 

630  
450 
90 
90 

 
180  

 
1260  
900 
180 
180 

Educação Moral e Religiosa (f) (45)  (45) (90) 

 (g)  (45) (45) (90) 
 Total (h) 1665/1710 

(1710/1755) 
1665/1710 
(1710/1755) 

3330/3420 
(3420/3510)  

Oferta Complementar (i)  (90) (90) (180) 
a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula, ficando ao critério de cada 

escola a distribuição dos tempos pelas diferentes disciplinas de cada área disciplinar, dentro 
dos limites estabelecidos – mínimo por área disciplinar e máximo por ano ou ciclo.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente constituída por alunos 
do ensino artístico especializado, os alunos frequentam as disciplinas comuns das áreas 
disciplinares não vocacionais com a carga letiva adotada pela escola de ensino geral na turma 
que frequentam.  

c) Do total da carga, no mínimo, 250 minutos para Português. 
d) Do total da carga, no mínimo, 250 minutos para Matemática. 
e) Sob a designação de Técnicas de Dança incluem-se as seguintes técnicas: Técnica de Dança 

Clássica e Técnica de Dança Contemporânea. De acordo com o seu projeto pedagógico, os 
estabelecimentos de ensino artístico especializado podem desenvolver mais 
aprofundadamente uma das técnicas de dança; contudo devem assegurar o desenvolvimento 
das competências de base específicas das várias técnicas. Atendendo à sua natureza, a 
disciplina pode ser lecionada por mais de um professor, desde que tal não implique, no 
somatório dos horários dos professores da disciplina, mais do que a carga letiva prevista para 
a lecionação da mesma. 

f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
g) Contempla mais 45 minutos de oferta facultativa, a serem utilizados na componente de 

formação vocacional, em atividades de conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas, 
podendo esta carga letiva global ser gerida por período letivo. 

h) Se, da distribuição das cargas letivas das componentes de formação não vocacional, em 
tempos letivos semanais, resultar uma carga letiva inferior ao total de tempo mínimo a 
cumprir, subtraído o tempo semanal a cumprir na componente de formação vocacional, o 
tempo sobrante é utilizado no reforço de atividades letivas da turma nas componentes de 
formação não vocacional, pela escola de ensino básico geral, quando a frequência ocorrer em 
regime articulado. 

i) A carga letiva indicada corresponde à carga máxima da disciplina da componente de 
formação vocacional, podendo ser também aplicada na lecionação de duas disciplinas de 
Oferta Complementar. Esta oferta é gerida em função dos recursos da escola. Caso as escolas 
não pretendam oferecer a disciplina de Oferta Complementar a carga letiva correspondente 
não é transferível para outras disciplinas.  
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ANEXO N.º1 
 

PARTE B 
Curso de Básico de Dança 

2.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo  
Carga Horária Semanal (a)(b) 

5.º ano 6.º ano Total 
ciclo 

ÁREAS DISCIPLINARES  
 

(c)12  
 

 
 

(c)12 
 

 
 

24 
 

 
Línguas e Estudos Sociais 

Português 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
 

 
Matemática e Ciências  

Matemática   
Ciências Naturais 

 
(d)9  

 

 
(d)9 

 

 
18 
 

 
Educação Artística  

Educação Visual  
Formação Vocacional  

Técnicas de Dança (e)  
Música  
Expressão Criativa 

 
2 
 

14 
10 
2 
2 
 

 
2 
 

14  
10 
2 
2 
 

 
4  
 

28  
20 
4 
4 
 

Educação Moral e Religiosa (f)  
(1) 

 
(1) 

 
(2) 

 (g)  (1) (1) (2) 
 Total 37/38 

(38/39) 
37/38 

(38/39) 
74/76 

(76/78)  
Oferta Complementar (h)  (2) (2) (4) 

 

 
a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está organizada em 

períodos de 45 minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de 
outra unidade com a consequente adaptação aos limites estabelecidos.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente constituída 
por alunos do ensino artístico especializado, os alunos frequentam as disciplinas 
comuns das áreas disciplinares não vocacionais com a carga letiva adotada pela 
escola de ensino geral na turma que frequentam.  

c) Do total da carga, no mínimo, 6x45 minutos para Português. 
d) Do total da carga, no mínimo, 6x45 minutos para Matemática  
e) Sob a designação de Técnicas de Dança incluem-se as seguintes técnicas: Técnica 

de Dança Clássica e Técnica de Dança Contemporânea. De acordo com o seu 
projeto pedagógico, os estabelecimentos de ensino artístico especializado podem 
desenvolver mais aprofundadamente uma das técnicas de dança; contudo devem 
assegurar o desenvolvimento das competências de base específicas das várias 
técnicas. Atendendo à sua natureza, a disciplina pode ser lecionada por mais de 
um professor, desde que tal não implique, no somatório dos horários dos 
professores da disciplina, mais do que a carga letiva prevista para a lecionação da 
mesma. 

f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
g) Contempla mais um tempo letivo semanal de oferta facultativa, a ser utilizado na 

componente de formação vocacional, em atividades de conjunto ou no reforço de 
disciplinas coletivas, podendo a sua carga horária global ser gerida por período 
letivo. 

h) A carga horária indicada corresponde à carga horária máxima da disciplina da 
componente de formação vocacional, podendo ser também lecionada em 45 
minutos, ou a carga máxima indicada ser aplicada na lecionação de duas 
disciplinas de Oferta Complementar. Esta oferta é gerida em função dos recursos 
da escola. Caso as escolas não pretendam oferecer a disciplina de Oferta 
Complementar a carga horária correspondente não é transferível para outras 
disciplinas. 
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ANEXO N.º 2 
 

PARTE A 
Curso Básico de Dança 

3.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo  Carga Horária Semanal (a) (b) 
7.ºano 8.ºano 9.º ano Total ciclo 

ÁREAS DISCIPLINARES:  
 

200 
225 

 
 

200 
225 

 
 

200 
225 

 
 

600 
675 

Português 
Línguas Estrangeiras  

Inglês 
Língua Estrangeira II 

 
Ciências Humanas e Sociais  

História  
Geografia 

 
 200 

 
200  

 
225 

 
 625 

Matemática  200 200 200 600 

 
Ciências Físicas e Naturais  

Ciências Naturais 
Físico-Química 

 
225 

 
225 

 
225 

 
675 

 
Expressões 

Educação Visual (c) 
 

  Formação Vocacional  
Técnicas de Dança (d)(e) 
Música 
Práticas Complementares 
de Dança (e)(f) 

 
(90) 

  
 

720  
540 
90 
90 
 

 
(90) 

 
 

810  
630 
90 
90 
 

 
(90) 

 
 

990  
900 
90 
- 
 

 
(270) 

 
 

2520  
2070 
270 
180 

 
Educação Moral e Religiosa (g)  (45) (45) (45) (135) 

(h)  (45) (45) (45) (135) 

Total (i) 1845/1980 
(1890/2025) 

1935/2070  
(1980/2115) 

2115/2250 
(2160/2295) 

5895/6300 
 (6030/6435) 

Oferta Complementar (j) (90) (90) (90) (270) 
 

a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula, ficando ao critério de cada escola a distribuição 
dos tempos pelas diferentes disciplinas de cada área disciplinar, dentro dos limites estabelecidos – mínimo por área 
disciplinar e máximo por ano ou ciclo,  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente constituída por alunos do ensino artístico 
especializado, os alunos frequentam as disciplinas comuns das áreas disciplinares não vocacionais com a carga letiva 
adotada pela escola de ensino geral na turma que frequentam.  

c) Disciplina de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de educação - e de acordo com as concretas 
possibilidades da escola - a tomar no momento de ingresso no Curso Básico de Dança do 3º ciclo regulado pelo 
presente diploma. A opção tomada deve manter-se até ao final do ciclo. 

d) Sob a designação de Técnicas de Dança incluem-se as seguintes técnicas: Técnica de Dança Clássica e Técnica de 
Dança Contemporânea. De acordo com o seu projeto pedagógico, os estabelecimentos de ensino artístico 
especializado podem desenvolver mais aprofundadamente uma das técnicas de dança; contudo deverão assegurar o 
desenvolvimento das competências de base específicas das várias técnicas. 

e) Atendendo à sua natureza, a disciplina pode ser lecionada por mais de um professor, desde que tal não implique, no 
somatório dos horários dos professores da disciplina, mais do que a carga letiva prevista para a lecionação da 
mesma. 

f) A carga letiva semanal da disciplina de Práticas Complementares de Dança pode ser reduzida para 45 minutos, sendo 
o tempo letivo remanescente gerido de forma flexível pela escola, dentro do mesmo período letivo. Esta alteração 
deve constar do horário dos alunos e ser dada a conhecer aos encarregados de educação. 

g)  Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
h) Contempla mais 45 minutos de oferta facultativa, a serem utilizados na componente de formação vocacional, em 

atividades de conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas, podendo esta carga letiva global ser gerida por 
período letivo. 

i) Se, da distribuição das cargas horárias das componentes de formação não vocacional, em tempos letivos semanais, 
resultar uma carga letiva inferior ao total de tempo mínimo a cumprir, subtraído o tempo semanal a cumprir na 
componente de formação vocacional, o tempo sobrante é utilizado no reforço de atividades letivas da turma nas 
componentes de formação não vocacional, pela escola de ensino básico geral, quando a frequência ocorrer em 
regime articulado. 

j) A carga letiva indicada corresponde à carga máxima da disciplina da componente de formação vocacional, podendo 
ser também aplicada na lecionação de duas disciplinas de Oferta Complementar. Esta oferta é gerida em função dos 
recursos da escola. Caso as escolas não pretendam oferecer a disciplina de Oferta Complementar a carga letiva 
correspondente não é transferível para outras disciplinas.  
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ANEXO N.º 2 
 

PARTE B 
Curso Básico de Dança 

3.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo  Carga Horária Semanal (a) (b) 
7.º ano 8.ºano 9.º ano Total ciclo 

 
ÁREAS DISCIPLINARES: 

 
 
5 
5  

 
 
5 
5 

 
 
5 
5 

 
 

15 
15 

Português 
Línguas Estrangeiras  

Inglês 
Língua Estrangeira II 

 
Ciências Humanas e Sociais  

História  
Geografia 

 
 5  

 
5 

 
 5  

 
 15 

 
Matemática  

 
 5 

 
5 

 
 5 

 
 15 

 
Ciências Físicas e Naturais  

Ciências Naturais 
Físico-Química 

 
 5 

 
5 

 
5  

 
15 

 
Expressões 

Educação Visual (c) 
  Formação Vocacional  

Técnicas de Dança (d)(e) 
Música 
Práticas Complementares 
de Dança (e) (f) 

 
(2) 

 
16  
12 
2 
2 
  

 
(2) 

 
18  
14 
2 
2 
   

 
(2) 

 
22  
20 
2 
- 
 

 
(6) 

 
56  
46 
6 
4 

Educação Moral e Religiosa (g)  (1) (1) (1) (3) 
(h)  (1) (1) (1) (3) 

Total 41/44 
(42/45) 

43/46  
(44/47) 

47/50  
(48/51) 

131/140 
(134/143) 

Oferta Complementar (i) (2) (2) (2) (6) 
 

 
a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de 45 

minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade com a consequente 
adaptação aos limites estabelecidos.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente constituída por alunos do 
ensino artístico especializado, os alunos frequentam as disciplinas comuns das áreas disciplinares não 
vocacionais com a carga letiva adotada pela escola de ensino geral na turma que frequentam.  

c) Disciplina de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de educação - e de acordo com 
as concretas possibilidades da escola - a tomar no momento de ingresso no Curso Básico de Dança do 
3º ciclo regulado pelo presente diploma. A opção tomada deve manter-se até ao final do ciclo. 

d) Sob a designação de Técnicas de Dança incluem-se as seguintes técnicas: Técnica de Dança Clássica e 
Técnica de Dança Contemporânea. De acordo com o seu projeto pedagógico, os estabelecimentos de 
ensino artístico especializado podem desenvolver mais aprofundadamente uma das técnicas de 
dança; contudo devem assegurar o desenvolvimento das competências de base específicas das várias 
técnicas. 

e) Atendendo à sua natureza, a disciplina pode ser lecionada por mais de um professor, desde que tal 
não implique, no somatório dos horários dos professores da disciplina, mais do que a carga letiva 
prevista para a lecionação da mesma. 

f) A carga horária semanal da disciplina de Práticas Complementares de Dança pode ser reduzida para 
45 minutos, sendo o tempo letivo remanescente gerido de forma flexível pela escola, dentro do 
mesmo período letivo. Esta alteração deve constar do horário dos alunos e ser dada a conhecer aos 
encarregados de educação. 

g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
h) Contempla mais um tempo letivo semanal de oferta facultativa, a ser utilizada na componente de 

formação vocacional em atividades de conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas, podendo a sua 
carga horária global ser gerida por período letivo. 

i) A carga horária indicada corresponde à carga horária máxima da disciplina da componente de 
formação vocacional, podendo ser também lecionada em 45 minutos, ou a carga máxima indicada ser 
aplicada na lecionação de duas disciplinas de Oferta Complementar. Esta oferta é gerida em função 
dos recursos da escola. Caso as escolas não pretendam oferecer a disciplina de Oferta Complementar 
a carga horária correspondente não é transferível para outras disciplinas. 
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ANEXO N.º3 
 

PARTE A 
Curso Básico de Música 

2.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo  Carga Horária Semanal (a)(b) 
5.º ano 6.º ano Total ciclo 

ÁREAS DISCIPLINARES:  
 

(c) 500   
 

 
 

(c) 500 
 

 
 

1000 
  

Línguas e Estudos Sociais  
Português 
Inglês 
História e Geografia de 
Portugal 

 
Matemática e Ciências 

Matemática 
Ciências Naturais 

 
(d) 350 

 

 
(d) 350  

 

 
700 

 

 
Educação Artística  

Educação Visual  
Formação Vocacional (e) 

Formação Musical 
Instrumento  
Classes de Conjunto (f) 

 

 
90 

 
315 

90 (135) 
90 

90 (135) 

 
90 
 

315  
90 (135) 

90 
90 (135) 

 
180 

 
630 

180 (270) 
180 

180 (270) 
 

 
Educação Física  

 
135 

 
135 

 
270 

Educação Moral e Religiosa (g)  
(45) 

 
(45) 

 
(90)  

(h) (45) (45) (90) 

Total (i) 1485/1530  
(1530/1575) 

1485/1530  
(1530/1575) 

2970/3060  
(3060/3150) 

 

a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula, 
ficando ao critério de cada escola a distribuição dos tempos pelas 
diferentes disciplinas de cada área disciplinar, dentro dos limites 
estabelecidos – mínimo por área disciplinar e máximo por ano ou ciclo.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente 
constituída por alunos do ensino artístico especializado, os alunos 
frequentam as disciplinas comuns das áreas disciplinares não 
vocacionais com a carga letiva adotada pela escola de ensino geral na 
turma que frequentam.  

c) Do total da carga, no mínimo, 250 minutos para Português. 
d) Do total da carga, no mínimo, 250 minutos para Matemática. 
e) A componente inclui, para além dos tempos mínimos constantes em 

cada disciplina, 45 minutos a ser integrados, em função do projeto de 
escola, na disciplina de Formação Musical ou na disciplina de Classes de 
Conjunto. 

f) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes 
práticas de música em conjunto: Coro, Música de Câmara e Orquestra. 

g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
h) Contempla mais 45 minutos de oferta facultativa, a serem utilizados na 

componente de formação vocacional, em atividades de conjunto ou no 
reforço de disciplinas coletivas, podendo esta carga letiva global ser 
gerida por período letivo. 

i) Se, da distribuição das cargas letivas das componentes de formação não 
vocacional, em tempos letivos semanais, resultar uma carga letiva 
inferior ao total de tempo mínimo a cumprir, subtraído o tempo 
semanal a cumprir na componente de formação vocacional, o tempo 
sobrante é utilizado no reforço de atividades letivas da turma nas 
componentes de formação não vocacional, pela escola de ensino básico 
geral, quando a frequência ocorrer em regime articulado. 
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ANEXO N.º3 
 

PARTE B 
Curso Básico de Música 

2.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo  
Carga Horária Semanal (a) (b) 

5.º ano 6.º ano Total 
ciclo 

ÁREAS DISCIPLINARES:  
(c)12   

 

 
(c)12  

 

 
24 
  

Línguas e Estudos Sociais  
Português 
Inglês 
História e Geografia de 
Portugal 

 
Matemática e Ciências 

Matemática 
Ciências Naturais 

 
(d)9 

 

 
(d)9  

 

 
18 
 

 
Educação Artística  

Educação Visual  
Formação Vocacional (e) 

Formação Musical 
Instrumento  
Classes de Conjunto (f) 

 

 
2 

 
7 

2 (3) 
2 

2 (3) 

 
2 
 
7  

2 (3) 
2 

2 (3) 

 
4 
 

14  
4 (6) 

4 
4 (6) 

 
 
Educação Física  

 
3 

 
3 

 
6 

Educação Moral e Religiosa (g)  
(1) 

 
(1) 

 
(2)  

(h) (1) (1) (2) 

Total 33/34 
(34/35) 

33/34 
(34/35) 

66/68 
(68/70) 

 

 
a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está 

organizada em períodos de 45 minutos, ficando ao critério de cada 
escola o estabelecimento de outra unidade com a consequente 
adaptação aos limites estabelecidos.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não 
exclusivamente constituída por alunos do ensino artístico 
especializado, os alunos frequentam as disciplinas comuns das 
áreas disciplinares não vocacionais com a carga letiva adotada pela 
escola de ensino geral na turma que frequentam.  

c) Do total da carga, no mínimo, 6x45 minutos para Português. 
d) Do total da carga, no mínimo, 6x45 minutos para Matemática  
e) A componente inclui, para além dos tempos mínimos constantes 

em cada disciplina, 45 minutos a ser integrados, em função do 
projeto de escola, na disciplina de Formação Musical ou na 
disciplina de Classes de Conjunto. 

f) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes 
práticas de música em conjunto: Coro, Música de Câmara e 
Orquestra. 

g)  Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 
minutos. 

i) Contempla mais um tempo letivo semanal de oferta facultativa, a 
ser utilizado na componente de formação vocacional, em 
atividades de conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas, 
podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo. 
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ANEXO N.º 4 
 

PARTE A 
Curso Básico de Música 

3.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo   Carga Horária Semanal (a)(b) 
7.º ano 8.º ano 9.º ano Total ciclo 

ÁREAS DISCIPLINARES:  
 

200 
225  

 
 

200 
225 

 
 

200 
225 

 
 

600 
675 

Português 
Línguas Estrangeiras 

Inglês 
Língua Estrangeira II 

 
Ciências Humanas e Sociais  

História  
Geografia 

 
 200  

 
 200  

 
225 

 
625 

 
Matemática  

 
200 

 
200 

 
200 

 
600 

 
Ciências Físicas e Naturais  

Ciências Naturais 
Físico-Química 

 
225 

 
225 

 
225 

 
 675 

 
Expressões  

Educação Visual (c) 
Educação Física 
 

Formação Vocacional (d) 
Formação Musical 
Instrumento  
Classes de Conjunto (e) 
 

 
 

(90) 
135 

 
315 

90 (135) 
90 

90 (135) 
 

 
 

(90) 
135 

 
315 

90 (135) 
90 

90 (135) 
  

 
 

(90) 
135 

 
315 

90 (135) 
90 

90 (135) 
  

 
 

(270) 
405 

 
945  

270 (405) 
270 

270 (405) 
 

Educação Moral e Religiosa (f)  (45)  (45)  (45)  (135) 
(g)  (45) (45) (45) (135) 

Total (h) 1575/1710 
(1620/1755) 

1575/1710 
(1620/1755) 

1575/1710 
(1620/1755)

4725/5130 
(4860/5265) 

Oferta Complementar (i)  (45) (45) (45) (135) 
 

a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula, ficando ao critério de cada 
escola a distribuição dos tempos pelas diferentes disciplinas de cada área disciplinar, 
dentro dos limites estabelecidos – mínimo por área disciplinar e máximo por ano ou ciclo.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente constituída por alunos 
do ensino artístico especializado, os alunos frequentam as disciplinas comuns das áreas 
disciplinares não vocacionais com a carga letiva adotada pela escola de ensino geral na 
turma que frequentam.  

c) Disciplina de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de educação - e de 
acordo com as concretas possibilidades da escola - a tomar no momento de ingresso no 
Curso Básico de Música do 3º ciclo regulado pelo presente diploma. A opção tomada deve 
manter-se até ao final do ciclo. 

d)  A componente inclui, para além dos tempos mínimos constantes em cada disciplina, 45 
minutos a ser integrados, em função do projeto de escola, na disciplina de Formação 
Musical, na disciplina de Classes de Conjunto ou a ser destinados à criação de uma disciplina 
de Oferta Complementar. 

e) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes práticas de música em 
conjunto: Coro, Música de Câmara e Orquestra. 

f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
g) Contempla mais 45 minutos de oferta facultativa, a serem utilizados na componente de 

formação vocacional, em atividades de conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas, 
podendo esta carga letiva global ser gerida por período letivo. 

h) Se, da distribuição das cargas letivas das componentes de formação não vocacional, em 
tempos letivos semanais, resultar uma carga letiva inferior ao total de tempo mínimo a 
cumprir, subtraído o tempo semanal a cumprir na componente de formação vocacional, o 
tempo sobrante é utilizado no reforço de atividades letivas da turma nas componentes de 
formação não vocacional, pela escola de ensino básico geral, quando a frequência ocorrer 
em regime articulado. 

i) Caso as escolas não pretendam oferecer a disciplina de Oferta Complementar a carga letiva 
da mesma é obrigatoriamente transferida para a disciplina de Formação Musical ou de 
Classes de Conjunto. Esta oferta é gerida em função dos recursos da escola. 
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ANEXO N.º4 
 

PARTE B 
Curso Básico de Música 

3.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo   
Carga Horária Semanal  (a)(b) 

7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 
ciclo 

ÁREAS DISCIPLINARES:  
 
5 
 5  

 
 
5 
5 

 
 
5 
5 

 
 

15 
15 

Português 
Línguas Estrangeiras 

Inglês 
Língua Estrangeira II 

 
Ciências Humanas e Sociais  

História  
Geografia 

 
 5  

 
5  

 
5 

 
15 

 
Matemática  

 
5 

 
5 

 
5 

 
15 

 
Ciências Físicas e Naturais  

Ciências Naturais 
Físico-Química 

 
5  

 
5 

 
5  

 
15 

 
Expressões  

Educação Visual (c) 
Educação Física 
 

Formação Vocacional (d) 
Formação Musical 
Instrumento  
Classes de Conjunto (e) 
 

 
 

(2) 
3 
 
7 

2 (3) 
2 

2(3) 
 

 
 

(2) 
3 
 
7 

2 (3) 
2 

2(3) 
 

 
 

(2) 
3 
 
7 

2 (3) 
2 

2(3) 
 

 
 

(6) 
9 
 

21  
6 (9) 

6 
6 (9) 

 
 
Educação Moral e Religiosa (f)  

 
(1)  

 
(1)  

 
(1)  

 
(3) 

(g)  (1) (1) (1) (3) 

Total 35/38 
(36/39) 

35/38 
(36/39) 

35/38 
(36/39) 

105/114 
(108/117) 

Oferta Complementar (h) (1) (1) (1) (3) 
 

 
 a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está organizada 

em períodos de 45 minutos, ficando ao critério de cada escola o 
estabelecimento de outra unidade com a consequente adaptação aos limites 
estabelecidos.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente 
constituída por alunos do ensino artístico especializado, os alunos 
frequentam as disciplinas comuns das áreas disciplinares não vocacionais 
com a carga letiva adotada pela escola de ensino geral na turma que 
frequentam.  

c) Disciplina de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de 
educação - e de acordo com as concretas possibilidades da escola - a tomar 
no momento de ingresso no Curso Básico de Música do 3º ciclo regulado pelo 
presente diploma. A opção tomada deve manter-se até ao final do ciclo. 

d) A componente inclui, para além dos tempos mínimos constantes em cada 
disciplina, 45 minutos a ser integrados, em função do projeto de escola, na 
disciplina de Formação Musical ou na disciplina de Classes de Conjunto ou a 
ser destinados à criação de uma disciplina de Oferta Complementar. 

e) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes práticas de 
música em conjunto: Coro, Música de Câmara e Orquestra. 

f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
g) Contempla mais um tempo letivo semanal letivo de oferta facultativa, a ser 

utilizada na componente de formação vocacional, em atividades de 
conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas, podendo a sua carga horária 
global ser gerida por período letivo. 

h) Caso as escolas não pretendam oferecer a disciplina de Oferta 
Complementar a carga horária da mesma é obrigatoriamente transferida 
para a disciplina de Formação Musical ou de Classes de Conjunto. Esta 
oferta é gerida em função dos recursos da escola. 
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ANEXO N.º5 
 

PARTE A 
Curso Básico de Canto Gregoriano 

2.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo   Carga Horária Semanal (a)(b) 
5.º ano 6.º ano Total ciclo 

ÁREAS DISCIPLINARES:  
 

(c) 500 
 

 
 

(c) 500 
 

 
 

 1000 
 

 
Línguas e Estudos Sociais  

Português 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 

 
Matemática e Ciências  

Matemática 
Ciências Naturais 

 
(d) 350 

 
(d) 350 

 
700 

 
Educação Artística 

Educação Visual 
 

 Formação Vocacional 
Formação Musical 
Prática Instrumental 
Classes de Conjunto (e) 
Iniciação à Prática Vocal 
 

 
90 
 
 

315 
90  
45 
135 
45 

 
90 
 
 

315 
90  
45 
135 
45 

 
180 

 
 

630  
180 
45 
270 
90  
 

 
Educação Física  

 
135 

 
135 

 
270 

 
Educação Moral e Religiosa (f)  

 
(45) 

 
(45) 

 
(90) 

(g) (45) (45) (90) 

Total (h) 1485/1530  
(1530/1575) 

1485/1530 
(1530/1575) 

2970/3060  
(3060/3150) 

 
a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula, ficando ao 

critério de cada escola a distribuição dos tempos pelas diferentes disciplinas de 
cada área disciplinar, dentro dos limites estabelecidos – mínimo por área 
disciplinar e máximo por ano ou ciclo.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente constituída 
por alunos do ensino artístico especializado, os alunos frequentam as disciplinas 
comuns das áreas disciplinares não vocacionais com a carga letiva adotada pela 
escola de ensino geral na turma que frequentam.  

c) Do total da carga, no mínimo, 250 minutos para Português. 
d) Do total da carga, no mínimo, 250 minutos para Matemática. 
e) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes práticas de 

música em conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra e Coro Gregoriano. 
f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
g) Contempla mais 45 minutos de oferta facultativa, a serem utilizados na 

componente de formação vocacional, em atividades de conjunto ou no reforço de 
disciplinas coletivas, podendo esta carga letiva global ser gerida por período 
letivo. 

h) Se, da distribuição das cargas letivas das componentes de formação não 
vocacional, em tempos letivos semanais, resultar uma carga letiva inferior ao 
total de tempo mínimo a cumprir, subtraído o tempo semanal a cumprir na 
componente de formação vocacional, o tempo sobrante é utilizado no reforço de 
atividades letivas da turma nas componentes de formação não vocacional, pela 
escola de ensino básico geral, quando a frequência ocorrer em regime articulado. 
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ANEXO N.º5 
 

PARTE B 
 

Curso Básico de Canto Gregoriano 
2.º Ciclo 

 
 

Componentes do Currículo   Carga Horária Semanal (a) (b) 
5.º ano 6.º ano Total ciclo 

ÁREAS DISCIPLINARES:  
 

(c) 12  
 

 
 

(c) 12  
 

 
 

24 
 

Línguas e Estudos Sociais  
Português 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 

 
Matemática e Ciências  

Matemática 
Ciências Naturais 

 
(d) 9 

 

 
(d) 9  

 

 
18 
 

 
Educação Artística 

Educação Visual 
 Formação Vocacional 

Formação Musical 
Prática Instrumental 
Classes de Conjunto (e) 
Iniciação à Prática Vocal 
 

 
2 
 
7 
2  
1 
3 
1 

 
2 
 
7  
2  
1 
3 
1 

 
4 
 

14  
4 
2 
6 
2  
 

 
Educação Física  

 
3 

 
3 

 
6 

 
Educação Moral e Religiosa (f)  

 
(1) 

 
(1) 

 
(2) 

(g) (1) (1) (2) 

Total 33/34 
(34/35) 

33/34 
(34/35) 

66/68 
 (68/70) 

 
a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está 

organizada em períodos de 45 minutos, ficando ao critério de cada escola 
o estabelecimento de outra unidade com a consequente adaptação aos 
limites estabelecidos.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente 
constituída por alunos do ensino artístico especializado, os alunos 
frequentam as disciplinas comuns das áreas disciplinares não vocacionais 
com a carga letiva adotada pela escola de ensino geral na turma que 
frequentam.  

c) Do total da carga, no mínimo, 6x45 minutos para Português. 
d) Do total da carga, no mínimo, 6x45 minutos para Matemática  
e) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes práticas 

de música em conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra e Coro 
Gregoriano. 

f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
g) Contempla mais tempo letivo semanal de oferta facultativa, a ser 

utilizada na componente de formação vocacional em atividades de 
conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas, podendo a sua carga 
horária global ser gerida por período letivo. 
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ANEXO N.º6 
 

PARTE A 
Curso Básico de Canto Gregoriano 

3.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo  
 Carga Horária Semanal (a) (b) 

7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 
ciclo 

ÁREAS DISCIPLINARES:  
 

200 
225 

 
 

200 
225 

 
 

200 
225 

 
 

600 
675 

 
Português 
Línguas Estrangeiras 

Inglês 
Língua Estrangeira II 

 
Ciências Humanas e 
Sociais  

História  
Geografia 

 
200  

 
200 

 
225 

 
625 

 
Matemática  

 
200 

 
200 

 
200 

 
600 

 
Ciências Físicas e 
Naturais  

Ciências Naturais 
Físico-Química 

 
225 

 
225 

 
225 

 
675 

 
Expressões  

Educação Visual (c) 

Educação Física 

   
Formação Vocacional 

Formação Musical 
Prática Instrumental 
Classes de Conjunto 
(d) 
Prática Vocal  

 
  
 (90) 

135 
 

315  
90 
 45 
135  
45 

 
 

(90) 
135 

 
315  
90 
45 
135  
45 

 
 

(90) 
135 

 
315 
90 
45 
135 
45  

 
 

(270) 
405 

 
945  
270 
135 
405  
135 

 
Educação Moral e Religiosa 
e)  

 
(45) 

 
(45) 

 
(45) 

 
(135) 

 (f)  (45) (45) (45) (135) 

Total (g) 1575/1710 
(1620/1755) 

1575/1710 
(1620/1755) 

1575/1710 
(1620/1755) 

4725/5130 
(4860/5265) 

 
a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula, ficando ao 

critério de cada escola a distribuição dos tempos pelas diferentes disciplinas de 

cada área disciplinar, dentro dos limites estabelecidos – mínimo por área 

disciplinar e máximo por ano ou ciclo.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente constituída 

por alunos do ensino artístico especializado, os alunos frequentam as disciplinas 

comuns das áreas disciplinares não vocacionais com a carga letiva adotada pela 

escola de ensino geral na turma que frequentam.  

c) Disciplina de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de educação - 

e de acordo com as concretas possibilidades da escola - a tomar no momento de 

ingresso Curso Básico de Canto Gregoriano do 3º ciclo regulado pelo presente 

diploma. A opção tomada deve manter-se até ao final do ciclo. 

d) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes práticas de 

música em conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra e Coro Gregoriano. 

e) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 

f) Contempla mais 45 minutos de frequência facultativa, a serem utilizados na 

componente de formação vocacional, em atividades de conjunto ou no reforço de 

disciplinas coletivas, podendo esta carga letiva global ser gerida por período 

letivo. 

g) Se, da distribuição das cargas letivas das componentes de formação não 

vocacional, em tempos letivos semanais, resultar uma carga letiva inferior ao 

total de tempo mínimo a cumprir, subtraído o tempo semanal a cumprir na 

componente de formação vocacional, o tempo sobrante é utilizado no reforço de 

atividades letivas da turma nas componentes de formação não vocacional, pela 

escola de ensino básico geral, quando a frequência ocorrer em regime articulado. 
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ANEXO N.º6 
 

PARTE B 
Curso Básico de Canto Gregoriano 

3.º Ciclo 
 

 

 

 

 

a) A carga horária semanal refere-se ao tempo útil de aula e está organizada 
em períodos de 45 minutos, ficando ao critério de cada escola o 
estabelecimento de outra unidade com a consequente adaptação aos 
limites estabelecidos.  

b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente 
constituída por alunos do ensino artístico especializado, os alunos 
frequentam as disciplinas comuns das áreas disciplinares não vocacionais 
com a carga letiva adotada pela escola de ensino geral na turma que 
frequentam.  

c) Disciplina de frequência opcional, mediante decisão do encarregado de 
educação - e de acordo com as concretas possibilidades da escola - a 
tomar no momento de ingresso no Curso Básico de Canto Gregoriano do 3º 
ciclo regulado pelo presente diploma. A opção tomada deve manter-se até 
ao final do ciclo. 

d) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem-se as seguintes práticas 
de música em conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra e Coro 
Gregoriano. 

e) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
f)  Contempla mais um tempo letivo semanal de oferta facultativa, a ser 

utilizada na componente de formação vocacional em atividades de 
conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas, podendo a sua carga 
horária global ser gerida por período letivo. 
 

Componentes do Currículo   
Carga Horária Semanal  (a)(b) 

7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 
ciclo 

ÁREAS DISCIPLINARES  
 
5 
5 

 
 
5 
5 

 
 
5 
5 

 
 

15 
15 

 
Português 
Línguas Estrangeiras 

Inglês 
Língua Estrangeira II 

 
Ciências Humanas e Sociais  

História  
Geografia 

 
 5  

 
 5 

 
 5 

 
15 

 
Matemática  

 
5 

 
5 

 
5 

 
15 

 
Ciências Físicas e Naturais  

Ciências Naturais 
Físico-Química 

 
5 

 
5 

 
 5  

 
15 

 
Expressões  

Educação Visual (c) 
Educação Física 
 

  Formação Vocacional 
Formação Musical 
Prática Instrumental 
Classes de Conjunto (d) 
Prática Vocal  

 
 

(2) 
3 
 
7  
2 
 1 
3  
1 

 
 

(2) 
3 
 
7  
2 
1 
3  
1 

 
 

(2) 
3 
 
7 
2 
1 
3  
1  

 
 

(6) 
9 
 

21  
6 
3 
9  
3 

 
Educação Moral e Religiosa (e)  

 
(1) 

 
(1) 

 
(1) 

 
(3) 

 (f)  (1) (1) (1) (3) 

Total 35/38 
(36/39) 

35/38 
(36/39) 

35/38   
(36/39) 

105/114 
(108/117) 
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CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 
 

Anexo n.º 1 
Parte A 

Curso Secundário de Dança 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no 
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso 
de um aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, 
poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, 
com aceitação expressa do acréscimo da carga horária. 

b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação facultativa, em 
qualquer das componentes de formação, com uma carga horária até 90 minutos, ou com a 
carga máxima indicada a ser aplicada na lecionação de duas disciplinas, não podendo ser 
ultrapassado o número máximo de disciplinas permitido na matriz dos cursos artísticos 
especializado. Caso as escolas não pretendam lecionar nenhuma disciplina de Oferta 
Complementar, poderão lecionar duas disciplinas de opção nos termos em que as mesmas 
ocorrem, ou reforçar uma ou mais disciplinas das componentes de formação científica ou 
técnica-artística. 

c) A distribuição da carga horária semanal entre as duas disciplinas técnicas é da 
responsabilidade de cada estabelecimento de ensino. 

d) Inclui Repertório Clássico e Pas-de-Deux. 
e) Inclui Repertório Contemporâneo. 
f) O aluno está obrigado a frequentar, no 11º e 12º ano, uma das disciplinas. Excetua-se a 

ressalva constante na alínea b). 
g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 
h) A Formação em Contexto de Trabalho, caso ocorra concentradamente não deverá ultrapassar 

as 35 horas semanais. 
i) Contempla até 225 minutos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo. Podem 

ser utilizados em atividades de conjunto ou aplicados em uma ou mais de uma disciplina das 
componentes de formação científica e ou técnica-artística, podendo a sua carga horária 
global ser gerida por período letivo.  

j) O tempo sobrante de reforço, de aplicação na componente de formação geral, será o 
determinado pela escola de ensino secundário geral quando a frequência ocorrer em regime 
articulado.   

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 

Carga Horária Semanal 
(em minutos) 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

G
er

al
 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a) 
Filosofia  
 

 
180 
150 
150 

 
180 
150 
150 

 
200 
- 
- 

Ci
en

tí
fi

ca
  

História da Cultura e das Artes  
Música  
Oferta Complementar (b)  
 

 
135 
90 

(90) 

 
135 
90 

(90) 

 
135 
90 

(90)  

Subtotal 225 (315) 225 (315) 225(315) 

Té
cn

ic
a-

Ar
tí

st
ic

a 

 
Técnicas de Dança (c) 
• Técnica de Dança Clássica (d) 
• T. de Dança Contemporânea (e) 
Disciplina de opção (f) 
• Composição  
• Técnicas Teatrais  
Oferta Complementar (b)  
 

 
900 

 
 
- 
 
 

(90) 

 
900 

 
 

90 (180) 
 
 

(90) 

 
1080 

 
 

90 (180) 
 
 

(90) 

Subtotal 900(990) 990(1080) 1170(1260) 

Educação Moral e Religiosa (g) (90) (90) (90) 
        Formação em Contexto de Trabalho (h)  7920 
 225 (i) 225 (i) 225 (i) 

TOTAL (j) 1665 a 1980 
(1755 a 2070) 

1755 a 2070  
(1845 a 2160) 

1845 a 2160  
(1935 a 2250)  
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Anexo n.º 1 
Parte B 

Curso Secundário de Dança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no 
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso 
de um aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, 
poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina 
facultativa, com aceitação expressa do acréscimo da carga horária. 

b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação facultativa em 
qualquer das componentes de formação, com uma carga horária até 2 blocos letivos, ou com 
a carga máxima indicada a ser aplicada na lecionação de duas disciplinas, não podendo ser 
ultrapassado o número máximo de disciplinas permitido na matriz dos cursos artísticos 
especializados. Caso as escolas não pretendam lecionar a disciplina de Oferta 
Complementar, poderão lecionar duas disciplinas de opção, nos termos em que as mesmas 
ocorrem, ou reforçar uma ou mais disciplinas das componentes de formação científica ou 
técnica-artística. 

c) A distribuição da carga horária entre as duas disciplinas técnicas é da responsabilidade de 
cada estabelecimento de ensino. 

d) Inclui Repertório Clássico e Pas-de-Deux. 
e) Inclui Repertório Contemporâneo. 
f) O aluno está obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. Excetua-se a 

ressalva constante na alínea b). 
g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2x45minutos. 
h) A Formação em Contexto de Trabalho, a ser desenvolvida durante o 12º ano, apresenta a 

carga horária em horas. Caso ocorra concentradamente não deverá ultrapassar as 35 horas 
semanais. 

i) Contempla até 5 blocos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo. Podem ser 
utilizados em atividades de conjunto ou aplicados em uma ou mais de uma disciplina das 
componentes de formação científica e ou técnica-artística, podendo a sua carga horária 
global ser gerida por período letivo. 

j) É adicionada, em total, a conversão das 132 horas em 5 blocos semanais, na carga horária 
anual, relativa à formação em contexto de trabalho. 

 
  

Fo
rm

aç
ã

o Disciplinas 
Carga Horária Semanal 

(x45 minutos) 
10.º ano 11.º ano 12.º ano 

G
er

al
 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a) 
Filosofia  
 

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 
5 
- 
- 

Ci
en

tí
fi

ca
  

História da Cultura e das Artes  
Música  
Oferta Complementar (b)  
 

 
3 
2 

(2) 

 
3 
2 

(2) 

 
3 
2 

(2)  

Subtotal 5 (7) 5 (7) 5 (7) 

  
Té

cn
ic

a-
Ar

tí
st

ic
a 

 
Técnicas de Dança (c) 
• Técnica de dança clássica (d) 
• T. de dança contemporânea (e) 
Disciplina de opção (f) 
• Composição  
• Técnicas Teatrais  
Oferta Complementar (b)  
 

 
20 

 
 

- 
 
 

(2) 

 
20 
 
 

2 (4) 
 

 
(2) 

 
24 
 
 

2 (4) 
 

 
(2) 

Subtotal 20(22) 22(24) 26(28) 

Educação Moral e Religiosa (g) (2) (2) (2) 
           Formação em Contexto de Trabalho (h) 132 h. 
 5 (i) 5 (i) 5 (i) 

TOTAL 37/44 
(39/46) 

39/46 
(41/48) 

41/48 (j) 
(43/50) (j) 



	 135	

	

 

Cursos Artísticos Especializados de nível secundário na área da dança e da música  16 

Anexo n.º 2 
Parte A  

Curso Secundário de Música 
 

Fo
rm

aç
ão

 
Disciplinas 

Carga Horária Semanal 
(em minutos) 

10.ºano 11.º ano 12.º ano 
G

er
al

 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a)  
Filosofia  
Educação Física  
 

 
180 
150 
150 
150 

 
180 
150 
150 
150 

 
200 
- 
- 

150 

Ci
en

tí
fi

ca
  

História da Cultura e das Artes  
Formação Musical 
Análise e Técnicas de Composição  
Oferta Complementar (b)  

 

 
135 
90 
135 
(90) 

 
135 
90 
135 
(90) 

 
135 
90 
135 
(90) 

 Subtotal 360(450) 360(450) 360(450) 

Té
cn

ic
a-

Ar
tí

st
ic

a 

 
Instrumento/Educação 
Vocal/Composição (c)  
Classes de Conjunto (d)  
Disciplina de opção (e):  
• Baixo Contínuo 
• Acompanhamento e Improvisação 
• Instrumento de Tecla 

Oferta Complementar (b)  

 
90 
135 
- 
 
 
 

(90) 

 
90 
135 

45 (90) 
 
 
 

(90) 

 
90 
135 

45 (90) 
 
 
 

(90) 

 Subtotal 225 (315) 270 (360) 270 (360) 
Educação Moral e Religiosa (f) (90) (90) (90) 

  90 (g) 90 (g) 90 (g) 
 TOTAL (h) 1305 a 1485 

(1395 a 1575) 
1350 a 1530 
(1440 a 1620) 

1035 a 1215 
(1125 a 1305) 

 
a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira 

no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No 

caso de o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da 

escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina 

facultativa, com a aceitação expressa do acréscimo da carga horária. 

b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação facultativa, 

em qualquer das componentes de formação, com uma carga horária até 90 minutos, ou 

com a carga máxima indicada a ser aplicada na lecionação de duas disciplinas, não 

podendo ser ultrapassado o número máximo de disciplinas permitido na matriz dos cursos 

artísticos especializados. Caso as escolas não pretendam lecionar nenhuma disciplina de 

Oferta Complementar, poderão lecionar duas disciplinas de opção, nos termos em que as 

mesmas ocorrem, ou reforçar uma ou mais disciplinas coletivas das componentes de 

formação científica ou técnica-artística 

c) Consoante a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou Composição, o aluno 

frequentará a disciplina de Instrumento, Educação Vocal ou Composição. Em Educação 

Vocal a carga horária semanal pode, por questões pedagógicas ou de gestão de horários, 

ser repartida igualmente entre os alunos. Caso o não seja, metade da carga horária desta 

disciplina poderá ser transferida para a lecionação da disciplina de Instrumento de Tecla. 

d) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, 

Música de Câmara, Orquestra. 

e) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. 

Excetua-se a ressalva constante na alínea b). 

f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 

g) Contempla até 90 minutos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo. 

Podem ser utilizados em atividades de conjunto ou aplicados em uma ou mais de uma 

disciplina coletiva das componentes de formação científica e ou técnica-artística, 

podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo.  

h) A aplicação do tempo sobrante de reforço na componente de formação geral será 

determinada pela escola de ensino secundário geral quando a frequência ocorrer em 

regime articulado.   
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Anexo n.º 2 
Parte B  

Curso Secundário de Música 
 

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 

Carga Horária Semanal 
(x45minutos) 

10.ºan
o 

11.º 
ano 12.º ano 

G
er

al
 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a)  
Filosofia  
Educação Física  
 

 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 

 
5 
- 
- 
4 

Ci
en

tí
fi

ca
  

História da Cultura e das Artes  
Formação Musical 
Análise e Técnicas de Composição  
Oferta Complementar (b)  
 

 
3 
2 
3 

(2) 

 
3 
2 
3 

(2) 

 
3 
2 
3 

(2) 

 Subtotal 8(10) 8(10) 8(10) 

Té
cn

ic
a-

Ar
tí

st
ic

a 

 
Instrumento/Educação 
Vocal/Composição (c)  
Classes de Conjunto (d)  
Disciplina de opção (e):  
• Baixo Contínuo 
• Acompanhamento e Improvisação 
• Instrumento de Tecla 

Oferta Complementar (b)  

 
2 
3 
- 
 
 
 

(2) 

 
2 
3 

1 (2) 
 
 
 

(2) 

 
2 
3 

1 (2) 
 
 
 

(2) 

 Subtotal 5 (7) 6 (8) 6 (8) 
Educação Moral e Religiosa (f) (2) (2) (2) 

  2 (g) 2 (g) 2 (g) 
 TOTAL 29/33 

(31/35) 
30/34 

(32/36) 
23/27 

(25/29) 
 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma 
língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda 
língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma segunda língua, 
tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente 
dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com a 
aceitação expressa do acréscimo da carga horária. 

b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação 
facultativa, em qualquer das componentes de formação, com uma carga 
horária até 2 blocos letivos, ou com a carga máxima indicada a ser aplicada 
na lecionação de duas disciplinas, não podendo ser ultrapassado o número 
máximo de disciplinas permitido na matriz dos cursos artísticos 
especializados. Caso as escolas não pretendam lecionar nenhuma disciplina 
de Oferta Complementar, poderão lecionar duas disciplinas de opção, nos 
termos em que as mesmas ocorrem, ou reforçar uma ou mais disciplinas 
coletivas das componentes de formação científica ou técnica-artística. 

c) Consoante a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou 
Composição, o aluno frequentará a disciplina de Instrumento, Educação 
Vocal ou Composição. Em Educação Vocal a carga horária semanal pode, por 
questões pedagógicas ou de gestão de horários, ser repartida igualmente 
entre os alunos. Caso o não seja, metade da carga horária desta disciplina 
poderá ser transferida para a lecionação da disciplina de Instrumento de 
Tecla. 

d) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em 
conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra. 

e) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das 
disciplinas. Excetua-se a ressalva constante na alínea b). 

f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2x45minutos. 
g) Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa, consoante o 

projeto educativo. Podem ser utilizados em atividades de conjunto ou 
aplicados em uma ou mais de uma disciplina coletiva das componentes de 
formação científica e ou técnica-artística, podendo a sua carga horária 
global ser gerida por período letivo.  
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Anexo n.º 3 

Parte A  
Curso Secundário de Canto 

 

Fo
rm

aç
ão

Disciplinas 

Carga Horária Semanal 
(em minutos)  

10.ºano 11.ºano 12.ºano 
G

er
al

 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a)  
Filosofia  
Educação Física  
 

 
180 
150 
150 
150 

 
180 
150 
150 
150 

 
200 
- 
- 

150 

Ci
en

tí
fi

ca
  

História da Cultura e das Artes  
Formação Musical (b)  
Análise e Técnicas de Composição  
Oferta Complementar (c) 
 

 
135 

90 (180) 
135 
(90) 

 
135 

90 (180) 
135 
(90) 

 
135 

90 (180) 
135 
(90) 

 Subtotal 360 (540) 360 (540) 360 (540) 

Té
cn

ic
a-

Ar
tí

st
ic

a 

 
Canto  
Classes de Conjunto (d)  
Línguas de Repertório (e) 
• Alemão 
• Italiano  

Disciplina de opção (f):  
• Prática de Canto Gregoriano 
• Arte de Representar 
• Instrumento de Tecla 
• Correpetição 

 

 
90 
135 
180 

 
 
_ 
 

 
90 
135 
180 

 
 

45 (90) 

 
90 
135 
180 

 
 

45 (90) 

 Subtotal 405 (495) 450 (540) 450(540) 
Educação Moral e Religiosa (g) (90) (90) (90) 

  90 (h) 90 (h) 90 (h) 
 TOTAL (i) 1485 a 1755 

(1575 a 1845) 
1530 a 1800 
(1620 a 1890) 

1215 a 1485 
(1305 a 1575) 

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em 
conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à 
Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com a aceitação expressa do 
acréscimo da carga horária. 

b) A carga horária máxima é aplicável, em função da aferição resultante da prova de 
acesso e enquanto se justificar, aos alunos que não são detentores do 5º grau da 
disciplina de Formação Musical. 

c) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação 
facultativa, com uma carga horária até 90 minutos. Caso as escolas não pretendam 
lecionar a disciplina de Oferta Complementar, poderão reforçar uma ou mais 
disciplinas coletivas das componentes de formação científica ou técnica-artística. 

d) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, 
Música de Câmara, Estúdio de Ópera. 

e) A distribuição da carga horária semanal entre as duas disciplinas de línguas de 
repertório é da responsabilidade de cada estabelecimento de ensino. 

f) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas. 
Excetua-se a ressalva constante na alínea c).  

g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 
h) Contempla até 90 minutos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo. 

Podem ser utilizados em atividades de conjunto ou aplicados em uma ou mais de 
uma disciplina coletiva das componentes de formação científica e ou técnica-
artística, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo.  

i) A aplicação do tempo sobrante de reforço na componente de formação geral será 
determinada pela escola de ensino secundário geral quando a frequência ocorrer 
em regime articulado.   
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Anexo n.º 3 

Parte B  
Curso Secundário de Canto 

 

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 

Carga Horária Semanal 
(x45minutos) 

10.ºano 11.ºano 12.ºano 

G
er

al
 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a)  
Filosofia  
Educação Física  
 

 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 

 
5 
- 
- 
4 

Ci
en

tí
fi

ca
 

 
História da Cultura e das Artes  
Formação Musical (b)  
Análise e Técnicas de 
Composição  
Oferta Complementar (c) 
 

 
3 

2 (4) 
3 

(2) 

 
3 

2 (4) 
3 

(2) 

 
3 

2 (4) 
3 

(2) 

 Subtotal 8 (12) 8 (12) 8 (12) 

Té
cn

ic
a-

Ar
tí

st
ic

a 

 
Canto  
Classes de Conjunto (d)  
Línguas de Repertório (e) 
• Alemão 
• Italiano  

Disciplina de opção (f):  
• Prática de Canto Gregoriano 
• Arte de Representar 
• Instrumento de Tecla 
• Correpetição 

 

 
2 
3 
4 
 
 
_ 
 

 
2 
3 
4 
 
 

1 (2) 

 
2 
3 
4 
 
 

1 (2) 

 Subtotal 9  10 (11) 10 (11) 
Educação Moral e Religiosa (g) (2) (2) (2) 

  2 (h) 2 (h) 2 (h) 
 TOTAL 33/39 

(35/41) 
34/40 

(36/42) 
  27/33 
(29/35) 

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma 
língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda 
língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma segunda língua, 
tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente 
dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com a 
aceitação expressa do acréscimo da carga horária. 

b) A carga horária máxima é aplicável, em função da aferição resultante da 
prova de acesso e enquanto se justificar, aos alunos que não são detentores 
do 5º grau da disciplina de Formação Musical. 

c) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação 
facultativa, com uma carga horária até 2 blocos letivos. Caso as escolas não 
pretendam lecionar a disciplina de Oferta Complementar, poderão reforçar 
uma ou mais disciplinas coletivas das componentes de formação científica 
ou técnica-artística. 

d) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em 
conjunto: Coro, Música de Câmara, Estúdio de Ópera. 

e) A distribuição da carga horária semanal entre as duas disciplinas de línguas 
de repertório é da responsabilidade de cada estabelecimento de ensino. 

f) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das 
disciplinas. Excetua-se a ressalva constante na alínea c).  

g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2x45minutos. 
h) Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa consoante o projeto 

educativo, numa das disciplinas da componente de formação científica ou 
da componente de formação técnica-artística, que funcionem em regime de 
turma. Pode ser aplicada, subdividida, em disciplinas diferentes, podendo a 
sua carga horária global ser gerida por período letivo.  
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Anexo n.º 4 
Parte A  

Curso Secundário de Canto Gregoriano 
 

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 

Carga Horária Semanal 
(em minutos)  

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

G
er

al
 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a)  
Filosofia  
Educação Física  
 

 
180 
150 
150 
150 

 
180 
150 
150 
150 

 
200 
- 
- 

150 

Ci
en

tí
fi

ca
  

História da Cultura e das Artes  
Formação Musical  
Análise e Técnicas de Composição 
Oferta Complementar (b) 

 

 
135 
90  
135 
(90) 

 
135 
90  
135 
(90) 

 
135 
90  
135 
(90) 

 Subtotal 360 (450) 360 (450) 360 (450) 

Té
cn

ic
a-

Ar
tí

st
ic

a 

 
Canto Gregoriano  
Classes de Conjunto (c) 
Técnica Vocal (d)  
Disciplina de opção (e):  
• Instrumento de Tecla 

• Coro Gregoriano 
Oferta Complementar (b)  

 

 
90 
135 
90 
- 
 

 
(90) 

 
90 
135 
90 

45 (90) 
 
 

(90) 

 
90 
135 
90 

45 (90) 
 
 

(90) 

 Subtotal 315 (405) 360 (450) 360(450) 
Educação Moral e Religiosa (f) (90) (90) (90) 

  90 (g) 90 (g) 90 (g) 
 TOTAL (h) 1395 a 1575 

(1485 a 1665) 
1440 a 1620 
(1530 a 1710) 

1125 a 1305 
(1215 a 1395) 

 
a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua 

estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no 

ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em 

conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à 

Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com a aceitação expressa do 

acréscimo da carga horária. 

b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de aplicação 

facultativa, em qualquer das componentes de formação, com uma carga horária 

até 90 minutos, ou com a carga máxima indicada a ser aplicada na lecionação de 

duas disciplinas, não podendo ser ultrapassado o número máximo de disciplinas 

permitido na matriz dos cursos artísticos especializados. Caso as escolas não 

pretendam lecionar nenhuma disciplina de Oferta Complementar, poderão 

lecionar duas disciplinas de opção, nos termos em que as mesmas ocorrem, ou 

reforçar uma ou mais disciplinas coletivas das componentes de formação 

científica ou técnica-artística. 

c) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: 

Coro, Música de Câmara. 

d) A carga horária semanal é lecionada a grupos de dois alunos, podendo, por 

questões pedagógicas ou de gestão de horários, ser repartida igualmente entre 

eles. 

e) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das 

disciplinas. Excetua-se a ressalva constante na alínea b).  

f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 

g) Contempla até 90 minutos de aplicação facultativa, consoante o projeto 

educativo. Podem ser utilizados em atividades de conjunto ou aplicados em uma 

ou mais de uma disciplina coletiva das componentes de formação científica e ou 

técnica-artística, podendo a sua carga horária global ser gerida por período 

letivo.  

h) A aplicação do tempo sobrante de reforço na componente de formação geral será 

determinada pela escola de ensino secundário geral quando a frequência ocorrer 

em regime articulado.  
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Cursos Artísticos Especializados de nível secundário na área da dança e da música  21 

Anexo n.º 4 
Parte B  

Curso Secundário de Canto Gregoriano 
 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas 
uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente 
uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar 
uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, 
poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com a aceitação expressa do acréscimo 
da carga horária. 

b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de 
aplicação facultativa, em qualquer das componentes de formação, 
com uma carga horária até 2 blocos letivos, ou com a carga máxima 
indicada a ser aplicada na lecionação de duas disciplinas, não 
podendo ser ultrapassado o número máximo de disciplinas permitido 
na matriz dos cursos artísticos especializados. Caso as escolas não 
pretendam lecionar nenhuma disciplina de Oferta Complementar, 
poderão lecionar duas disciplinas de opção, nos termos em que as 
mesmas ocorrem, ou reforçar uma ou mais disciplinas coletivas das 
componentes de formação científica ou técnica-artística. 

c) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em 
conjunto: Coro, Música de Câmara. 

d) A carga horária semanal é lecionada a grupos de dois alunos, 
podendo, por questões pedagógicas ou de gestão de horários, ser 
repartida igualmente entre eles. 

e) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma 
das disciplinas. Excetua-se a ressalva constante na alínea b).  

f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2x45minutos. 
g) Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa, consoante o 

projeto educativo. Podem ser utilizados em atividades de conjunto 
ou aplicados em uma ou mais de uma disciplina coletiva das 
componentes de formação científica e ou técnica-artística, podendo a 
sua carga horária global ser gerida por período letivo.  

 

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas 

Carga Horária Semanal 
(x45minutos) 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

G
er

al
 

 
Português  
L. Estrangeira I, II ou III (a)  
Filosofia  
Educação Física  
 

 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 

 
5 
- 
- 
4 

Ci
en

tí
fi

ca
  

História da Cultura e das Artes  
Formação Musical  
Análise e Técnicas de Composição 
Oferta Complementar (b) 
 

 
3 
2  
3 

(2) 

 
3 
2  
3 

(2) 

 
3 
2  
3 

(2) 

 Subtotal 8 (10) 8 (10) 8 (10) 

Té
cn

ic
a-

Ar
tí

st
ic

a 

 
Canto Gregoriano  
Classes de Conjunto (c) 
Técnica Vocal (d)  
Disciplina de opção (e):  
• Instrumento de Tecla 
• Coro Gregoriano 

Oferta Complementar (b)  
 

 
2 
3 
2 
- 
 

 
(2) 

 
2 
3 
2 

1 (2) 
 
 

(2) 

 
2 
3 
2 

1 (2) 
 
 

(2) 

 Subtotal 7 (9) 8 (10) 8(10) 
Educação Moral e Religiosa (f) (2) (2) (2) 

  2 (g) 2 (g) 2 (g) 
 TOTAL 31/35 

(33/37) 
32/36 

(34/38) 
25/29 

(27/31) 
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Anexo	5	-	Questionário	às	escolas	

	

De: Luísa Ferreira luisaferreira@ua.pt
Assunto: Disciplina de Oferta Complementar no Ensino Especializado da Música

Data: 11 May 2015 11:26
Para: conservatorio@euterpealhandrense.pt

Exmo(a). Sr(a). Diretor(a) Pedagógico,

  Encontrando-me a desenvolver uma investigação sobre a criação de uma disciplina de Oferta Complementar nos Cursos Secundários 
de Música, no âmbito de um mestrado em Ensino da Música na Universidade de Aveiro, venho solicitar a sua colaboração através do 
preenchimento de um pequeno questionário (2 a 6 questões que não tomarão mais do que 5 minutos do seu tempo) que pretende 
conhecer e quantificar a adesão a esta possibilidade criada pela Portaria 243-B/2012 de 13 de agosto.

 O questionário encontra-se disponível no link:
 
https://docs.google.com/forms/d/1i2XN2V9rGmcLzTz7LL5YB9uC8Z84eGTtZ-7Q_sbXhm4/viewform 
 
Agradeço antecipadamente a sua colaboração que será fundamental e muito relevante para esta investigação.
 

Com os melhores cumprimentos,

Luisa Ferreira
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Disciplina de Oferta Complementar nos Cursos

Secundários de Música, de Canto e de Canto

Gregoriano
*Obrigatório

1.  Coloque, por favor, o nome da escola

que dirige. *

2.  A escola que dirige tem na sua oferta educativa o Curso Secundário de Música,

Curso Secundário de Canto e/ou Curso Secundário de Canto Gregoriano? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não  Pare de preencher este formulário.

3.  Em que regime(s)? *

Marcar tudo o que for aplicável.

 Integrado

 Articulado

 Supletivo

4.  Ao abrigo do Artigo 5.º da Portaria 243B/2012 de 13 de agosto foi criada alguma(s)

disciplina(s) de Oferta Complementar na sua escola? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não  Pare de preencher este formulário.

5.  Quantas disciplinas? *

Marcar apenas uma oval.

 3  uma disciplina anual para cada ano de escolaridade (10º, 11º e 12º anos)

 2  uma disciplina anual (10º ano) e outra bienal (11º e 12º anos)

 2  uma disciplina bienal (10º e 11º anos) e outra anual (12º ano)

 1  uma disciplina trienal

 Outra: 



	 143	

	

Com tecnologia

6. Qual a designação da(s) disciplina(s)? *
Descreva, por favor, muito sucintamente a(s) sua(s) temática(s) e conteúdos.
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Sim 34 82.9%

Não 7 17.1%

Integrado 3 8.8%

Articulado 29 85.3%

Supletivo 32 94.1%

Sim 15 44.1%

Não 19 55.9%

Academia de Música de Lisboa

Academia de Música de Elvas

Curso de Música Silva Monteiro

Companhia da Música

EA Conservatório de Música de Coimbra

Escola de Artes da Bairrada

Escola de Música de Esposende

Conservatorio de Música de Vila do Conde

Conservatorio de Musica de Felgueiras

Conservatório de Música David de Sousa

Escola de Música de Leça da Palmeira

A escola que dirige tem na sua oferta educativa o Curso Secundário de

Música, Curso Secundário de Canto e/ou Curso Secundário de Canto

Gregoriano?

Em que regime(s)?

Ao abrigo do Artigo 5.º da Portaria 243-B/2012 de 13 de agosto foi criada

alguma(s) disciplina(s) de Oferta Complementar na sua escola?

17,1%

82,9%

Integrado

Articulado

Supletivo
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3  uma disciplina anual para cada ano de escolaridade (10º, 11º e 12º anos) 2 13.3%

2  uma disciplina anual (10º ano) e outra bienal (11º e 12º anos) 4 26.7%

2  uma disciplina bienal (10º e 11º anos) e outra anual (12º ano) 0 0%

1  uma disciplina trienal 5 33.3%

Outro 4 26.7%

Quantas disciplinas?

Qual a designação da(s) disciplina(s)?

A propósito da música

Acústica e Produção Musical Organologia e Psicoacústica Informática musical

Disciplinas criadas para os conteúdos de produção de som e sua propagação,

conhecimentos sobre a gestão de prática de palco, instrumentos musicais e os

fenómenos sonoros do ponto de vista psicológico, a prática de escrita e gravação

musicais.

Tecnologia e Física da Música (I;II;III)  I (10ºano). Acústica Musical: 1. Definição de

termos específicos relacionados com os fenómenos periódicos do som 2. O aparelho

auditivo e sensações auditivas 3. Propagação do som – realização de exercícios 4.

Acústica arquitetural – definição de termos e aplicação de conceitos 5. Corpos

Vibrantes – cordas, membranas, placas, varas, réguas e tubos 6. Organologia –

classificação dos instrumentos musicais  II e III (11º e 12º anos)  Tecnologias da

Música 1. Conceitos gerais do domínio áudio. . Captação de sinal (técnicas) .

Microfones (tipos e funcionalidades) . Edição de áudio (exercício prático) 2. A Música

Concreta e a Paisagem Sonora (definição de termos) 3. Protocolo de comunicação

MIDI . Sintetizadores (utilização) . Processamento: (Equalizadores; Osciladores;

Reverberação; Delay; Filtros; etc 4. Edição de partituras (Notação e formatação)

55,9%

44,1%

13,3%

26,7%

33,3%

26,7%
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Laboratório de Improvisação Tecnologias na Música

No Curso de Música a disciplina trienal (10º, 11º e 12º ano) designase de "Canto

Gregoriano". Trata do estudo e interpretação do repertório gregoriano. No Curso de

Canto Gregoriano a disciplina bienal (10º e 11º ano) é designada de "Latim" e a

disciplina anual (12º ano) é designada de "Modalidade". A disciplina de "Latim"

fornece uma primeira abordagem à língua latina e a disciplina de "Modalidade"

analisa o Canto Gregoriano do ponto de vista da sua linguagem modal.

Organologia Acústica Musical Introdução à Produção e Tecnologias da Música

Projectos Multidisciplinares  Envolver os alunos em projectos que abrangem outras

áreas para além da música. Criação de projectos e estimulo à improvisação.

Acústica  Oferta de uma disciplina que foi retirada do currículo e que do ponto de

vista da escola, oferece conteúdos pertinentes para o desenvolvimentos musical.

Acústica e Organologia, com conteúdos programáticos semelhantes à anterior

disciplina de Acústica.

Acústica e Organologia. Noções Gerais; Acústica das Fontes Sonoras; A Voz

Humana; Anatomia e Funcionamento do Aparelho Auditivo Humano; Organologia

Histórica I (até 1500); Afinação e Sistemas Musicais; Acústica dos Instrumentos

Musicais; Organologia Histórica II (após 1500); Estudos de Caso; Introdução à

Psicoacústica; Acústica Arquitectural; Registo, Reprodução e Manipulação de Sinais;

Electrofones; Instrumentos do Mundo. Uma descrição mais detalhada dos conteúdos

específicos de cada módulo está incluída no programa, disponível no site do

CMACG.

A disciplina de NAIPE DE ORQUESTRA destinase aos alunos da Orquestra Juvenil

da AMAC, tem a carga horária semanal de 45 minutos e funciona por naipes da

orquestra: 1.os violinos, 2.os violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, sendo cada

aula de naipe lecionada por um professor do respetivo instrumento, no mesmo

horário. O NAIPE DE ORQUESTRA visa ser uma disciplina com uma vertente

exclusiva de prática instrumental e que se destina ao trabalho de preparação de

naipe das partes das obras de repertório da Orquestra Juvenil.

Acústica e Organologia

Orquestra de Câmara (só cordas)

Técnicas de relaxação e postura Técnicas de improvisação Introdução ao estudo da

Música Popular e Fado Introdução ao estudo do Rock Música de fusão

10o Ano:Acustica 11o e 12o Anos: Organologia (Embora nao seja perguntado, no

Basico temos AMC:audiçao e musica comentada.)

"Música e Tecnologia da informação", "Musica, Arte e Cultura" (Bienais); "Introdução

à Interpretação e improvisação Jazz", "Euritmia Dalcroze", "Técnica e Interpretação

Vocal Juvenil em Grupo", "Técnicas Teatrais Aplicadas à Performance Musical", e

"Construção da Personagem". Todas as disciplinas anuais podem ser frequentadas

cumulativamente em todos os anos.
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Número de respostas diárias
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12

16
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Anexo	6	–	Questionário	aos	alunos	

	

Questionário aos alunos do 3º ciclo do Curso

Básico de Música do Conservatório do Vale do

Sousa

Este questionário é anónimo. Peçote que respondas com a máxima sinceridade.

Muito obrigada pela tua colaboração.

Os teus dados

1.  Quantos anos tens?

2.  Qual é o teu sexo?

Marcar apenas uma oval.

 masculino

 feminino

3.  Que disciplina de Instrumento/Canto frequentas?

Marcar apenas uma oval.

 Acordeão

 Canto

 Clarinete

 Contrabaixo

 Fagote

 Flauta

 Guitarra

 Guitarra Portuguesa

 Oboé

 Percussão

 Piano

 Saxofone

 Trombone

 Trompa

 Trompete

 Tuba

 Violeta

 Violino

 Violoncelo
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4.  Que grau de instrumento e ano de escolaridade frequentas? Em que regime?

Marcar apenas uma oval por linha.

3º grau / 7º

ano

4º grau / 8º

ano

5º grau / 9º

ano

Outra situação.

Qual?

Articulado

Supletivo

5.  Até quando gostarias de prosseguir os teus estudos musicais?

Marcar apenas uma oval.

 Até ao 5º grau / 9º ano.

 Até ao 12º ano / 8º grau.

 Até me tornar num músico profissional, provavelmente passando pelo ensino

superior.

 Se pudesse, desistia já.

Dados dos teus pais

6.  Qual a formação académica dos teus pais?

Marcar apenas uma oval por linha.

4º

ano

6º

ano

9º

ano

12º

ano
Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento

PAI

MÃE

7.  O teus pais têm formação em alguma área artística?

Marcar apenas uma oval por linha.

SIM NÃO

PAI

MÃE

8.  Em qual ou quais?

Marcar apenas uma oval por linha.

Música Dança Artes Visuais Outra

PAI

MÃE

9.  Qual a profissão do teu pai?

10.  Qual a profissão da tua mãe?
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11.  Costumas ouvir música por tua iniciativa? Com que frequência?
Marcar apenas uma oval.

 não ouço música.

 menos de 1 hora por dia

 entre 1 a 3 horas por dia

 de 3 a 6 horas por dia

 mais de 6 horas por dia

 sempre que posso.

12.  Como ouves música?
Marcar tudo o que for aplicável.

 com um leitor de MP3.

 através do meu telemóvel.

 ligo o rádio.

 procuro na internet.

 nos canais de música da televisão.

 no youtube.

13.  Com que frequência ouves os diversos géneros de música?
Marcar apenas uma oval por linha.

Nunca Raramente Frequentemente Muito frequentemente

Clássica / Erudita

Jazz

Pop / Rock

Outro

14.  Qual é o teu género de música preferido? Porquê?
 

 

 

 

 

15.  Com que frequência vais a concertos ou recitais dos diversos géneros de música?
Excluindo os promovidos pelo CVS.

Marcar apenas uma oval por linha.

Nunca
1 a 2 vezes

por ano

3 a 6 vezes

por ano

6 a 10

vezes por

ano

mais de 10

vezes por ano

Clássica /

Erudita

Jazz

Pop / Rock

Outro
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Com tecnologia

16.  Vais aos concertos e audições promovidos pelo Conservatório?
Marcar apenas uma oval.

 Sim, só porque toco ou canto.

 Sim, porque gosto da música e vou mesmo quando não participo.

 Sim, só porque quero ver os meus colegas tocar ou cantar.

 Não.

 Outra: 

17.  Indica até 5 nomes de compositores de música clássica/erudita que conheças ou
de cuja música gostes muito.
 

 

 

 

 

18.  Excluindo as visitas de estudo promovidas pelas tuas escolas, com que frequência
vais a
Marcar apenas uma oval por linha.

Nunca Raramente Frequentemente
Muito

frequentemente

museus?

exposições de pintura e/ou

escultura?

teatro?

dança / bailado?

cidades e/ou vilas admirar

a sua arquitetura e

património histórico?

19.  Excluindo os livros de leitura obrigatória, lês livros?
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.
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Acordeão 3 1.8%

Canto 10 6.1%

Clarinete 15 9.2%

Contrabaixo 7 4.3%

Fagote 5 3.1%

Flauta 9 5.5%

Guitarra 15 9.2%

Guitarra Portuguesa 9 5.5%

Oboé 9 5.5%

Percussão 9 5.5%

Piano 15 9.2%

Saxofone 11 6.7%

Trombone 3 1.8%

Trompa 8 4.9%

Trompete 7 4.3%

Tuba 6 3.7%

Violeta 7 4.3%

Violino 9 5.5%

Violoncelo 6 3.7%

3º grau / 7º ano 62 40%

4º grau / 8º ano 44 28.4%

5º grau / 9º ano 47 30.3%

Outra situação. Qual? 2 1.3%

Articulado [Que grau de instrumento e ano de escolaridade frequentas?

Em que regime?]

Supletivo [Que grau de instrumento e ano de escolaridade frequentas?

Em que regime?]

0 15 30 45 60

3º grau / 7º ano

4º grau / 8º ano

5º grau / 9º ano

Outra situação…
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3º grau / 7º ano 1 10%

4º grau / 8º ano 5 50%

5º grau / 9º ano 3 30%

Outra situação. Qual? 1 10%

Até ao 5º grau / 9º ano. 101 62%

Até ao 12º ano / 8º grau. 19 11.7%

Até me tornar num músico profissional, provavelmente passando pelo ensino superior. 18 11%

Se pudesse, desistia já. 25 15.3%

Até quando gostarias de prosseguir os teus estudos musicais?

Dados dos teus pais

PAI [Qual a formação académica dos teus pais?]

0 1 2 3 4

3º grau / 7º ano

4º grau / 8º ano

5º grau / 9º ano

Outra situação…

15,3%

11%

62%

0 10 20 30 40

4º ano

6º ano

9º ano

12º ano

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento
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4º ano 14 8.8%

6º ano 29 18.1%

9º ano 43 26.9%

12º ano 38 23.8%

Bacharelato 6 3.8%

Licenciatura 17 10.6%

Mestrado 8 5%

Doutoramento 5 3.1%

4º ano 8 5.1%

6º ano 22 14%

9º ano 36 22.9%

12º ano 42 26.8%

Bacharelato 5 3.2%

Licenciatura 28 17.8%

Mestrado 10 6.4%

Doutoramento 6 3.8%

SIM 15 9.4%

NÃO 145 90.6%

MÃE [Qual a formação académica dos teus pais?]

PAI [O teus pais têm formação em alguma área artística?]

0 10 20 30 40

4º ano

6º ano

9º ano

12º ano

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

SIM

NÃO
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SIM 13 8.1%

NÃO 147 91.9%

Música 4 14.3%

Dança 0 0%

Artes Visuais 2 7.1%

Outra 22 78.6%

Música 2 8.7%

Dança 2 8.7%

Artes Visuais 5 21.7%

Outra 14 60.9%

MÃE [O teus pais têm formação em alguma área artística?]

PAI [Em qual ou quais?]

MÃE [Em qual ou quais?]

Qual a profissão do teu pai?

SIM

NÃO

0 5 10 15 20

Música

Dança

Artes Visuais

Outra

0,0 3,5 7,0 10,5

Música

Dança

Artes Visuais

Outra



	158	

	

Professor

Programador

Assistente técnico

Modelista

Técnico de manutenção de máquinas

Engenheiro agrícola

Solicitador

Empresário / Vendedor

Guardaprisional

Canalizador

Comerciante

Empresa de motores

Transportes de Mercadorias

confrador ?

Supervisor

Empregado de construção civil

Administrador

Empregado de armazém

Auxiliar de ação médica

Cortador têxtil

Construtor civil

Bancário

Técnico de informática

Camionista de pesados

Motorista profissional

Camionista de longo curso

Bordador

Empresário de móveis

Têxtil

Jardineiro

Empregado fabril

GNR

Operador de máquinas

Agente de seguros

Dentista

Caixeiro de primeira

Operário de máquinas

Cozinheiro

Técnico de emprego
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Mecânico

PSP, Polícia marítima, Militar

Vendedor de solas de sapatos

Mercereiro mecânico

Carteiro

constrói candieiros

Metalúrgico

Arquiteto

Representante comercial

Pasteleiro

Gerente mecânico

Portageiro

Encarregado de serração

Motorista

Empresário

Por conta própria

Trabalha em armazém

Pedreiro



Guarda noturno

Camionista

Polidor

Polícia Municipal

Contabilista / mediador de seguros

Empregado de balcão

Empresário por conta própria

Operador principal de porqtagens / solicitador

Estofador

Empresário têxtil

Técnico de manutenção

Gerente

PSP

Instrutor

Pintor

Compositor / Militar

Serralheiro

Marceneiro

Mecânico de aviões

Bombeiro Sapador
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Professor de Educação Física

Informático

Reformado

Bombeiro

Escriturário

Vendedor

Motorista (suma)

Gestor de empresas

Professor em serviço social

Polícia

Advogado

Desempregado

Trolha

Design de sapatos

Motorista de pesados

Carpinteiro

Inspetor do SEF

Técnico de telecomunicações de redes móveis

Técnico de secretariado

Taxista

Engenheiro

Encarregado de construção civil

Professor fisicoquimica

Qual a profissão da tua mãe?

Operária fabril

Comerciante

Formadora

Assistente técnica

Encarregada de fábrica

Gestora

Cabeleireira / Esteticista

Doméstica

Empregada fabril

Auxiliar de ação médica

Fabricante de sapatos

Assistente operacional

Controladora de qualidade

Assistente social
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Instrutora de condução

Empregada ao balcão

Operadora de caixa

Ajudante de Ação direta

Cozinheira

Empregado fabril

Agente de Geriatria

Dentista

Mediadora de Seguros

Técnica de secretariado

Administrativa

Professora

Outro pessoal de recepção e de informação a clientes

Desenhadora de construção civil

Costureira

Assistente comercial

Técnica Farmaceutica

Esteticista / Cosmetologista

Chefe de cozinh

Lojista

Professora em serviço social

Administradora

Controladora de confeção

faz cintos

Empresária têxtil

Professora de música



Empresária

Contabilista

Empregada de limpeza

Técnico

Professora de E.T e EV

Gerente

Enfermeira

Auxiliar de ação educativa

Diretora da Rota do Românico

Médica

Comercial

Professora de 1º ciclo
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não ouço música. 2 1.2%

menos de 1 hora por dia 37 22.7%

entre 1 a 3 horas por dia 24 14.7%

de 3 a 6 horas por dia 12 7.4%

mais de 6 horas por dia 8 4.9%

sempre que posso. 80 49.1%

Estofadora

Empregada de escritório

Cabeleireira

Funcionária

Escriturária

Supermercado

Professora matemática

Secretária

Educadora de Infância

Assistente operacional numa escola

Técnica de ação educativa

Rececionista

Desempregada

Funcionária pública

Taxista

Costumas ouvir música por tua iniciativa? Com que frequência?

Como ouves música?

22,7%

49,1%

14,7%
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com um leitor de MP3. 50 30.9%

através do meu telemóvel. 134 82.7%

ligo o rádio. 69 42.6%

procuro na internet. 91 56.2%

nos canais de música da televisão. 79 48.8%

no youtube. 141 87%

Nunca 39 25.3%

Raramente 67 43.5%

Frequentemente 33 21.4%

Muito frequentemente 15 9.7%

Nunca 47 30.7%

Raramente 66 43.1%

Frequentemente 34 22.2%

Muito frequentemente 6 3.9%

Clássica / Erudita [Com que frequência ouves os diversos géneros de

música?]

Jazz [Com que frequência ouves os diversos géneros de música?]

Pop / Rock [Com que frequência ouves os diversos géneros de música?]

0 35 70 105 .

com um leito…

através do m…

ligo o rádio.

procuro na in…

nos canais d…

no youtube.

0 15 30 45 60

Nunca

Raramente

Frequentemente

Muito frequent…

0 15 30 45 60

Nunca

Raramente

Frequentemente

Muito frequent…
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Nunca 7 4.5%

Raramente 13 8.4%

Frequentemente 51 32.9%

Muito frequentemente 84 54.2%

Nunca 15 11.1%

Raramente 14 10.4%

Frequentemente 28 20.7%

Muito frequentemente 78 57.8%

Outro [Com que frequência ouves os diversos géneros de música?]

Qual é o teu género de música preferido? Porquê?

Rap, não há justificação.

O meu género de música preferido é Rock porque é agitado.

O Rock, porque é mais descontraído.

Poprock, rock e pop, porque gosto e sintome bem.

Todos um pouco, não tenho nenhum em particular.

Rock porque acho enteresante

Rap, Pop, porque é um género de musica comercial

Rap, porque é fixe.

clássico porque é mais fine é mais calma

Contemporâneo pois sou muito mais ligado ao estilo mais calmo

O meu género de música preferida é o Pop pois adoro muito dos seus artistas.

0 20 40 60 80

Nunca

Raramente

Frequentemente

Muito frequent…

0 15 30 45 60 75

Nunca

Raramente

Frequentemente

Muito frequent…
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Elétrónica Porque sim

Rap, porque tem sempre muito ritmo e ao mesmo tempo poesia, mas sem muitas

lamechices.

Pop / Rock. Porque é mais vivo e mais mexido.

Kizomba, porque gosto deste estilo de música.

Música eletrónica porque gosto mais desse estilo

Clássica e pop porque gosto de coisas antigas, clássicas e pop porque, são fixes.

Clássica e pop/rock, porque é o tipo de música com que mais me identifico

Não tenho género de música preferida.

Rock, porque adoro esse tipo de música.

Pop, porque me agrada e tem músicas calmas para relaxar.

D?????, porque gosto

Romântica Calma

Rap pois baeiome através das palavras para exprimir o que sinto.

É pop/rock porque é mais mexido e mais divertido.

Eletrónico, porque consegueme divertir e esquecer todos os problemas.

Alternativa, porque, na minha opinião é a melhor.

São muitos

Clássico Jazz

Não tenho preferências, gosto de todos os géneros.

É a música pop, porque é divertida.

Clássica, pois relaxame bastante e ajudame a concentrar quando estudo ou estou

a ler um livro.

O meu género de música é pop é um estilo de música que me tranquiliza bastante.

Fado, rock, hiphop, rap, porque é melhor coisa do mundo.

Metal, porque gosto de música mais "pesada" e gosto das letras.

Pop, Dubstep, Jazz porque exprime os meus sentimentos

Hip Hop Pop

eletrónica musica com a minha personalidade

Pop /rock

Pop, Têm letra, por isso posso cantar e fica no ouvido

Pop, porque me faz sentir bem.

Rap, hiphop, porque é um estilo de música com o qual me identifico.

Pop/rock porque é muito energética e é o que se ouve na rádio.

POP / ROCK porque esta mais na moda toda a gente ouve

Rock, porque é fiche.

pop

Pop, porque é divertido.

Toda a música menos Kizomba.
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Pop/Rock, porque gosto do tipo de música.

Jazz porque sempre gostei de tocar e de ouvir

Inglês, porque gosto da língua inglesa e quizomba porque gosto do seu timbre.

É pop. Porque tem mais o meu estilo.

Pop, gosto de músicas calmas e que transmitam alguma coisa para nós.

É rap, porque é giro imitar o cantor.

Alternativa porque gosto

Pop porque se identifica comigo por não ser uma música muito calma mas sim

alegre e divertida.

É eletrónica porque é divertida e barulhenta.

O meu género de música preferido é a clássica porque fazme relaxar e, por

exemplo, quando estou triste fazme sentir melhor.

Pop, porque é mais mexida.

Eletrónica. Porque gosto das batidas e do som.

Rap, porque é o género de música em que mais me identifico

EDM pois é um género musical que cativa o ouvinte

O meu tipo de género de pop porque gosto muito do estilo que o pop que faz fazer

feliz.

O meu género de música preferida é o Pop/Rock porque é interessante e é o mais

comum na rádio.

Eletrónica Jazz Rock Pop

Pop /Rock porque é o estilo de música que se mais ouve o que se decora mais

rápido e que se gosta mais de ouvir.

Rap.

O meu género de música é metal e transe.

Música eletronica porque é moderno e divertido

Gosto de músicas de Jazz.

É o rap, porque como o nome indica "ritmo e poesia", adoro a mensagem que todas

as músicas transmitem.

Clássicos do Rock ou Pop porque me identifico com este estilo de música.

O meu género de música preferido é pop, porque tem ritmo e é giro.

Pop, porque é um estilo mexido e gosto da maior parte dos interpretes.

É Hip hop.

Kizomba... Musica Moderna Musica Romântica Moderna

Todos um pouco, porque não me habituo a nenhum específico

 Clássica  Pop

Música de intervenção. Porque por norma este tipo de música move e agita

consciências e, de certa forma, contribui para contar a História.

Rock / metal, porque é o estilo de música que mais gosto de ouvir e que me

identifico.
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Pop / Rock, porque gosto da maneira de tocar e o som é agradável.

Gosto de tudo um pouco, mas principalmente POP/Rock.

Pop porque são músicas com letras engraçadas e algums ritmos também o são.

Pop porque acho que é o género de música que tem sentimento que me faz cantar e

dançar.

Portuguesa. Gosto deste tipo de música.

Pop, é o que tem mais ritmo.

Hardstyle porque não gosto do resto e fazme sentir vivo.

Pop, pois gosto do estilo. Gosto dos cantores, porque acho que são exemplos.

Hip Hop Kizomba

Pop, rock, folk

Pop /Rock porque gosto.

Pop Porque gosto das harmonias e dos sons.

Rock, regea e rap porque sempre foi um tipo de música que apreciei.

Pop, porque gosto do género de que é feita.

Pop/Rock, porque é aquela que mais me identifico.

O meu género de música preferido é o Pop Rock pois é bastante interessante.

Rock, porque é uma música muito fixe

Gosto de todo o tipo de música, porque assim acredito que tenho uma maior cultura

musical :).

É eletrónica, porque é feita a partir de instrumentos eletrónicos, e não há voz, só

música, e é moderna.

Música eletrónica. Porque tem um bom sonoro e porque me faz sentir bem.

Pop /Rock Rap porque me sinto bem quando a oiço.

Pop, porque é mescida.

Música clássica pois é a mais trabalhada, com mais sentido e com + profundidade.

Gosto de todos os tipos de música, mas prefiro o pop porque é a área que eu pratico

e onde estou mais à vontade.

Pop/Rock, pois dá para fazermos várias interpretações das letras.

Pop, por causa do baixo.

House Hardcore

Pop, porque é fixe.

Pop, este tipo de música transmiteme bastante e faz o meu género.

Ópera.

Rock, porque me faz sentir mais vivo

Pop / Rock Adoro ouvir essas músicas porque têm muito som e ritmo.

Pop / rock porque é uma música que me soa melhor, e gosto da sua harmonia.

Kizomba, porque me faz sentir bem, dá para dançar, fico feliz ao ouvir, normalmente

acalmame.
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É música eletrónica porque me faz sentir animado.

É pop porque é divertido.

Pop, porque foi o que me despertou mais interesse. Eletrónica.

Pop porque é divertido.

Pop. Tem um ritmo animado e divertido.

Pop, porque gosto do ritmo e das músicas.

hiphop pois enquadro em varias coisas que são ditas na música.

clássica porque gosto

É pop, porque gosto e dá na rádio.

Kizomba

Não tenho. Gosto de todas as músicas, menos músicas pimba. etc.

POP, porque gosto muito de musica POP.

Pop / Rock. Porque tem mais o meu estilo.

Diversos desde o rock à eletrónica.

Pop / Rock, porque gosto desse tipo de música.

O pop, porque me põe alegre e divertida.

eletrónica, porque é fixe.

Kizomba, porque adoro romances

Kizoma, porque me faz sentir bem e também pop.

Música de hip hop pois é o que se adequa mais a mim

Jazz Bossa Eletrónica House Clássica Pop

HipHop, por causa da batida.

Metal, porque faznos descarregar todas as nossas energia e faz com que alivie a

raiva.

Pop / Rock porque é o meu estilo de música preferido.

Pop / Rock, porque acho muito fixe.

O meu género de música preferido é pop/rock porque os meus ídolos cantam e é

bastante fixe e bom de ouvir.

Rap, porque é engraçado.

Dj porque me apetece

eletrónica. Porque sim,

Trance Rap Mardtecno Tecno

clássica, porque gosto de ouvir orquestras, ... etc.

Pop, pois acho o estilo muito bom além dos cantores.

Pop / Rock pois é o género que eu me identifico e tem uma boa batida.

pop/rock porque fazme relaxar

O meu género de musica é a eletrónica porque gosto

Rock Kizomba

Pop. Porque gosto.
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Nunca 62 39.7%

1 a 2 vezes por ano 52 33.3%

3 a 6 vezes por ano 32 20.5%

6 a 10 vezes por ano 5 3.2%

mais de 10 vezes por ano 5 3.2%

Nunca 96 63.6%

1 a 2 vezes por ano 47 31.1%

3 a 6 vezes por ano 4 2.6%

6 a 10 vezes por ano 4 2.6%

mais de 10 vezes por ano 0 0%

Pop Rock Porque gosto.

Clássica / Erudita [Com que frequência vais a concertos ou recitais dos

diversos géneros de música?]

Jazz [Com que frequência vais a concertos ou recitais dos diversos

géneros de música?]

Pop / Rock [Com que frequência vais a concertos ou recitais dos

diversos géneros de música?]

0 15 30 45 60

Nunca

1 a 2 vezes p…

3 a 6 vezes p…

6 a 10 vezes…

mais de 10 v…

0 20 40 60 80

Nunca

1 a 2 vezes p…

3 a 6 vezes p…

6 a 10 vezes…

mais de 10 v…
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Nunca 62 40.3%

1 a 2 vezes por ano 62 40.3%

3 a 6 vezes por ano 18 11.7%

6 a 10 vezes por ano 8 5.2%

mais de 10 vezes por ano 4 2.6%

Nunca 55 42%

1 a 2 vezes por ano 44 33.6%

3 a 6 vezes por ano 19 14.5%

6 a 10 vezes por ano 7 5.3%

mais de 10 vezes por ano 6 4.6%

Sim, só porque toco ou canto. 78 48.1%

Sim, porque gosto da música e vou mesmo quando não participo. 54 33.3%

Outro [Com que frequência vais a concertos ou recitais dos diversos

géneros de música?]

Vais aos concertos e audições promovidos pelo Conservatório?

0 15 30 45 60

Nunca

1 a 2 vezes p…

3 a 6 vezes p…

6 a 10 vezes…

mais de 10 v…

0 10 20 30 40 50

Nunca

1 a 2 vezes p…

3 a 6 vezes p…

6 a 10 vezes…

mais de 10 v…

33,3%

48,1%
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Sim, só porque quero ver os meus colegas tocar ou cantar. 19 11.7%

Não. 5 3.1%

Outro 6 3.7%

Indica até 5 nomes de compositores de música clássica/erudita que

conheças ou de cuja música gostes muito.

Mozart Beethoven Schumann Carlos Paredes Telemann

Martin Garrix Hard Well

Belhtonveen '' compositores das minhas peças. Não sei muitos nomes de

compositores

Mosart Betovan

Liam Payne Louis tomlinson Niall Horan Harry Stules Zayn Malik

Mozart Beethoven Vivaldi Bach

Bach Chostakovich Bethoven Mozart Debussy

Mozart Beethoven Vivaldi Gaubert Chopin

Bach Mozart Beethoven Galliard Vivaldi

Beethoven

Bach Haydn Czerny Mozart Hanon

Danzi Stamitz Bach Braamh

Bethoven Bach Mozart Vivaldi Schubert

Mozart Bethoven

Bach Beethoven

Fernando Rocha Quim roscas Quim das mucas Francisco Barbosa Beatriz Moreira

1D Mickael Carreira Tony Carreira Litlle Mix

Vivaldi Paganini Mozart Sidelius Boza

Mozart Beethoven

Mozart Bach Vagner Bethoven Shostakovich

Beethoven, Bach, Mozart.

Bach Verdi Mozart Tchaikovsky Beethoven

Carlos Paredes Antonio paredes Bach Antonio Portugal José branco

Maroom 5

Tchaikovsky Hanz Zimmer Mozart Bethoven Bach

1  Rachmaninoff 2  Prokofiev 3  Debussy 4  Chopin 5  Brahms

Bach Vivaldi Tchaikovsky Mozart Beethoven

Mozart Bach

Beethoven Bach Cherny Mozart Stradivarius

Bach Mozart Beethoven

Pauolo Agostini Karl Friedrich Abel Johann Matteson Benedetto Marcello Giovanni

Bahtista Martini
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Mozzart Schubert Bach Bettoven Chopin

Bach Mozart Beethoven Vivaldi Tchaikovsky

J. C. Bach W. Mozart L. Beethoven Gluck Vivaldi

Beethoven Richard Strauss Offenbach Tchaikovsky Vivaldi

Vivaldi Bach Mozart Beethoven Tchaikovsky

Mozart Vivaldi Bach Rabaut Haendel

Beteowvan José Mário Soares

Mozart Beethoven Fron Danzi Bach Haydn

Mozart Bach Bethoven Vagner Shostakovic

Bethoven Mouzarth

Beethoven Mozerte Bare

Mozart Bethoven Benedito Marcello Pascal Proust

Beethoven, Bach

Hardwell, Martin Garrisc, Borgore

Beethoven, Mozart, Burgmuller, Hayden e J. S. Bach

Mozart Beethoven Schumann Telemann Stradivarius

Mousart Amália Rodrigues Bett ouvam Marisa Bach

Toni Carreira Davide Carreira Micael Carreira Liliana Marisa Quim Barreiros

Betwoven

Monsert Bach Mousert

Mozart Bach Beethoven

Clássica: Mozar, Beethoven, Bach, Czerny, Mascagni Portuguesa: António Zambujo,

Rui Veloso, Ala dos Namorados, Real Combo Lisbonense e Pedro Abranhosa.

Amália Rodrigues Áurea

Beethoven Mozart Bach Vivaldi JeanBaptieste Loillet

Mosart Beethoven Bach Vivaldi

Imagine Dragons Carolina Kate Perry Miley Cyrus Dengaz

Mozart Vivaldi Beethoven Bach Brams

Bach Tchaikovsky

Bethoveen Mozart Bivaldi Bach Stamitz

Chopin Mozart Debussy Bethoven Outros

Tiesto, Handwell, Mantin Gannix, Steve Angello, KURA

Vivaldi Jorge Campos Bach

Bethoven Telman Bach Mozart

Vivaldi Bach Sebastian Lee Golterman Starkovich

Mozart Bach Tchaikovsky Beethoven Vivaldi

Mouzart Beethoven Ana Moura Dillaz Bach

Martin Garrix Hardwell DVBBS Borgeus AfroJack

Mozart Bethoven Cristo
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Bach Tchairkovisky Chopin Mozart Yiruma

Bach Mozart Mazas Beethoven

Adele Estelle Carolina deslandes Wiz Kaliffa Lady Gaga

Bethoven Mozart Bach Mazas Chostakovich

Jacques Lancelot Mozart Bach Tchaikovsky Chopin

One Direction 5 secons of summer D8 Player Only the Young

Carlos Paredes Mariza Mafalda Arnauth

Prokofiev Rachmaninoff Strauss Brahms Debussy

Oscar Navarro Bach Beethoven Mozart Duarte Pestana

Beeyhoven Mozart Bach Lancelot Wibor

Vivaldi, Mozart.

Bethoven

Bach Vivaldi Mozart Bethoven outros

Mozart Richard Galiano Vitorino matono Vladimir Astor Piazola

Bach Beethoven Mozart

Vivaldi Mozart Bettovhen Weber SaintSaens

Manuel Machado Manuel Cardoso Manuel Rodrigues Manuel Correia Antonio Vivaldi

Mozart Beethoven Czerny Haydn Bach

Betoveen Mosart

Mozart, Jonh Lenden, one direction

Bethoven Mozart

Mozart Beethoven Ferdinando Carulli Leo Brouwn Stradivarius

Mozart Bach Beethoven Hydn Chopin

Jenkins Mozart

Hans Zimmer Mozart Bach Bethobeen Vivaldi

beethoveen

Mozart Schubert Beethoven Bach Haydn

Mozart Bach Vivalde Beethoven Galliard

Bhrams Bethoven Mozart Vivaldi Tchaikovsky

Bhetoven Jankines

Mozart

Atchaturian Bart Bethoveen (...) Chopin

Beethoven Mozart Choupain

Mozart Beethoven Bach Vivaldi Avengeol Sevienfold

Bar Betowven Jah?? Mousart Seuj Tauin

Prokofiev Mozart Shostakovich Bach Brahms

Beethoven Mendelssohn Mozart Bach Haendel

Betoven C???

Selena Gomes One direction
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Nunca 31 19.5%

Raramente 92 57.9%

Frequentemente 34 21.4%

Muito frequentemente 2 1.3%

Mozart Beethoven Bach Vivaldi

Bach Vivaldi Mozart Beethoven Czerny

One direction Gwen Setefani B4 Anselmo Ralph Sia

Mozart Yiruma Heller

Bach Verdi Vivaldi Mozart Tchaikovsky

betoven

Mozart Beethoven Martin Garrise

Bethobeen

Bach Beethoven Mozart Vivaldi Tchaikovsky

Vivaldi Mozart Bach Bettoven Stamitz

José Mário Branco João Morias

Jorge Campos Bach Vivaldi Mozart Beethoven

Mozart Bach Vivaldi Tchaikovisky Beethoven

Mozart Bethoven Chopin Bach

Bach Mozart Bethoven

museus? [Excluindo as visitas de estudo promovidas pelas tuas escolas,

com que frequência vais a]

exposições de pintura e/ou escultura? [Excluindo as visitas de estudo

promovidas pelas tuas escolas, com que frequência vais a]

0 20 40 60 80

Nunca

Raramente

Frequentemente

Muito frequent…

0 15 30 45 60

Nunca

Raramente

Frequentemente

Muito frequent…
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Nunca 66 41.5%

Raramente 74 46.5%

Frequentemente 16 10.1%

Muito frequentemente 3 1.9%

Nunca 26 16.4%

Raramente 80 50.3%

Frequentemente 45 28.3%

Muito frequentemente 8 5%

Nunca 48 30.2%

Raramente 55 34.6%

Frequentemente 38 23.9%

Muito frequentemente 18 11.3%

teatro? [Excluindo as visitas de estudo promovidas pelas tuas escolas,

com que frequência vais a]

dança / bailado? [Excluindo as visitas de estudo promovidas pelas tuas

escolas, com que frequência vais a]

cidades e/ou vilas admirar a sua arquitetura e património histórico?

[Excluindo as visitas de estudo promovidas pelas tuas escolas, com que

frequência vais a]

0 20 40 60

Nunca

Raramente

Frequentemente

Muito frequent…

0 10 20 30 40 50

Nunca

Raramente

Frequentemente

Muito frequent…
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Nunca 25 15.7%

Raramente 41 25.8%

Frequentemente 60 37.7%

Muito frequentemente 33 20.8%

Sim. 102 63%

Não. 60 37%

Excluindo os livros de leitura obrigatória, lês livros?

Número de respostas diárias

0 10 20 30 40 50

Nunca

Raramente

Frequentemente

Muito frequent…

37%

63%

0

50

100

150

200
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Anexo	7	–	Email	enviado	para	ANQEP	com	vista	à	aprovação	da	disciplina	

	

De: Conservatório Vale do Sousa Dp cvs.dir@gmail.com
Assunto: FW: Oferta Complementar

Data: 3 Dec 2012 14:35
Para:

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: DGISQQ <dgisq.q@anqep.gov.pt>
Data: 29 de Novembro de 2012 18:34
Assunto: FW: Oferta Complementar
Para: acmlousada@gmail.com

Exma.&Senhora

Diretora&Pedagógica

do&Conservatório&do&Vale&do&Sousa,

&

Acusamos&a&receção&da&proposta&da&v/&escola&para&a&criação&das&disciplinas&de&Oferta&Complementar&C&ComTextos)Musicais;&A)Propósito)da)Música;
Leitura)de)Repertório&C,& informandoCse&que&as&mesmas&se&encontram&em&conformidade&com&o&disposto&nas&Portarias&n.º225/2012,&de&30/07&e&243C
B/2012,&de&13/08,&e& com&as&determinações&constantes&das&Orientações)para)a)disciplina)de)Oferta)Complementar,& as&quais& foram&divulgadas&pela
ANQEP,&I.P.,&em&28/09/2012,&e&vos&terão&sido&posteriormente&enviadas&pela&Direção&Regional&de&Educação&do&Norte.

&

& RessalvaCse,& contudo,& no& se& refere& à& disciplina& de& Oferta& Complementar& de& Leitura) de) Repertório,& deverCse& relevar& a& complementaridade& dos
respeWvos&conteúdos&programáWcos&relaWvamente&aos&da&disciplina&de&Formação&Musical.

&

Com&os&melhores&cumprimentos,

 

João Barbosa

Diretor

Departamento de Gestão Integrada de Sistemas de Qualificação

&

&

De: acmlousada [mailto:acmlousada@gmail.com] 
Enviada: quarta-feira, 31 de Outubro de 2012 19:28
Para: EAE
Cc: Natália Costa (DREN); Célia Pedrosa (DREN)
Assunto: Oferta Complementar

 

Ex.mos Senhores,

Como forma de diversificar a oferta educativa do Conservatório do Vale do Sousa e cumprir o Projeto Educativo, por deliberação do
Conselho Pedagógico, e de acordo com as Portarias 225/2012, de 30 de julho e 243-B/2012, de 13 de agosto, foram criadas disciplinas
de Oferta Complementar da seguinte forma:

7º e 8º anos (3º e 4º graus) - Leitura de Repertório
9º ano (5º grau) - ComTextos Musicais
10º ano (6º grau) - A Propósito da Música

Neste sentido, seguem em anexo as propostas das referidas disciplinas já implementadas no presente ano letivo.

Com os melhores cumprimentos



	178	

	

	 	

Com os melhores cumprimentos

Fernanda Alves
Direção Pedagógica

-- 
Fernanda Alves

Oferta_Complementar_A
_Proposito_Musica.pdf

Oferta_Complementar_C
omTextos_Musicais.pdf

Oferta_Complementar_L
eitura_Repertorio.pdf
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Anexo	8	–	Programa	da	disciplina	como	enviado	para	ANQEP	

	

 

 

!

!

CONSERVATÓRIO,DO,VALE,DO,SOUSA,

!
Oferta!–!10º!ano!

!
!

Designação!da!disciplina:!“A#Propósito#da#Música”!
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Página!2!de!6!
!

Importância,Didáctica,e,Pedagógica:,
!
Ao!longo!dos!últimos!anos!tem>se!constatado!que!a!maioria!dos!alunos!que!chegam!ao!

ensino!secundário!de!Música!no!Conservatório!do!Vale!do!Sousa!não!são!detentores!de!

uma!cultura!geral!no!âmbito!da!chamada!Música!Erudita!ou!Clássica! (no!sentido!mais!

abrangente),!ao!desconhecerem!os!processos!composicionais,!as!características!próprias!

de! cada! época! histórica,! os! compositores! que! mais! se! destacaram! e! as! obras! mais!

marcantes,! bem! como! todo! o! processo! dos! bastidores! da! música! que! relaciona! os!

intérpretes!com!os!agentes!culturais!da!sociedade;!conhecimentos!estes!que!poderiam!

ter!vindo!a!ser!adquiridos!de! forma! informal,! se!os!alunos! já! tivessem!tido!contacto!e!

vivências!musicais,!através!dos!agentes!culturais!da!região!e!das!próprias!famílias.!Estes!

alunos!demonstram!não!só!esta!falta!de!conhecimento!como!também!a!incapacidade!de!

o!obterem!através!da!sua!própria!iniciativa.!

Assim,! a! disciplina! A" Propósito" da" Música! tem! como! principal! objetivo,! orientar! os!

alunos!nesta!busca!e!ao!efetivo!alargamento!dos!seus!conhecimentos!gerais!acerca!do!

mundo! da! música.! Destina>se! aos! alunos! de! 10º! ano! de! escolaridade! do! Curso!

Secundário!de!Música.!

Esta! disciplina! enquadra>se! também! no! Projeto! Educativo! da! escola,! no! âmbito! das!

ações! que! promovem! vivências! de! enriquecimento! cultural! bem! como! na! preparação!

destes!alunos!ao!eventual!acesso!ao!ensino!superior!de!música.!
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Página!3!de!6!
!

Ano,de,Escolaridade:,

• 10º! Ano! de! Escolaridade/Sexto! Grau! em! consonância! com! a! Portaria! nº! 243>

B/2012,!de!13!de!Agosto.!

,

Carga,Horária,Semanal:,

• 1!Bloco!de!45!minutos!em!consonância!com!a!Portaria!nº!243>B/2012,!de!13!de!

Agosto.!

,

Recursos,e,Materiais,Disponíveis:,

• Leitor!de!Cd/Dvd!

• Projetor!Multimédia!

• Acesso!à!Internet!

• Partilha!online!de!ficheiros!

,
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Página!4!de!6!
!

Elenco,de,Conteúdos,Programáticos:,
!

1. Noções!básicas!de!História!da!Música!Ocidental!

• Cronologia!da!História!da!Música!no!contexto!da!História!Mundial.!

• Vivência!e!experimentação!artística!e!estética!situada!em!diferentes!épocas.!

• Apreciações!críticas,!orais!e!escritas!da!produção!musical.!

!
2. Compositores!e!as!suas!obras!de!referência!

• Criação!de!uma!lista!de!obras!de!audição!obrigatória.!

• Aspetos!característicos!da!biografia!dos!compositores!

!
3. Intérpretes!consagrados!e!práticas!interpretativas!

• Familiarização!com!os!nomes!dos!intérpretes!que!se!destacaram!no!passado!

e!se!destacam!na!atualidade!no!panorama!internacional!e!nacional.!

• Práticas!interpretativas!no!contexto!histórico!e!atual.!

!
4. Agentes!principais!de!divulgação!da!Música!

• Instituições!nacionais!e!internacionais!

• Radio!

• Internet!

• Revistas!

!

5. Relação!da!Música!com!as!outras!artes!

• Contextualização!artística!e!estética!da!produção!musical!
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Página!5!de!6!
!

Competências,a,adquirir:,

• Desenvolver!a!curiosidade!pelo!universo!da!música.!

• Compreender!a!música!no!seu!contexto!em!relação!à!sociedade,!à!história!e!

à!cultura.!!

• Explorar!as!conexões!com!outras!áreas!do!conhecimento!para!desta!forma!se!

compreender!melhor!o!universo!musical.!

• Desenvolver!a!discriminação!e!a!sensibilidade!auditiva.!!

• Valorizar!o!património!musical!nacional!e!internacional.!!

• Propiciar! uma! vivência! lúdica! da! música! erudita,! e! uma! experimentação!

artística! e! estética! situada! em! diferentes! épocas,! desenvolvendo! o! gosto!

musical!do!aluno.!

• Desenvolver!a!capacidade!de!apreciação!crítica!sobre!uma!obra!musical,!um!

compositor,! uma! orientação! estética,! um! género,! uma! forma,! avaliando! e!

comparando!diversas!obras!musicais.!

• Compreender!a!linguagem!elementar!da!música.!

• Adquirir!o!vocabulário!musical!para!descrever,!analisar!e!interpretar.!

• Adquirir! uma! terminologia! específica,! nomeadamente! de! códigos! e!

vocabulários!específicos!para!os!vários!períodos!históricos.!

• Descodificar!as!diferentes!linguagens!musicais.!

• Desenvolver! a! capacidade! de! apreensão,! interpretação! e! comunicação! de!

obras!dos!diferentes!períodos!da!História!da!Música.!

• Conhecer!repertório!referente!aos!diferentes!períodos!da!História!da!Música.!

• Conhecer!vários!estilos,!formas!e!processos!de!composição.!

• Conhecer!os!melhores!intérpretes!do!panorama!nacional!e!internacional!

• Conhecer!os!agentes!de!divulgação!da!música!

!
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Página!6!de!6!
!

Indicações,Gerais,sobre,a,Avaliação:,
!

Como! é! pretendido! que! com! esta! disciplina! os! alunos! alarguem! os! seus!

conhecimentos!gerais!de!música!através!da!forma!mais!sensorial!possível!–!pela!audição!

e!visualização,!e!não!tanto!pela!sua!descrição!e!explicação!e!que!também!sintam!cada!

vez!mais!gosto!e!curiosidade!na!procura!e!descoberta!dos!compositores,! intérpretes!e!

estilos,! a! avaliação! incidirá! principalmente! e! em! partes! iguais! na! Assimilação" de"

Matérias"e"Conteúdos,!(auferidos!oralmente!a!cada!aula),!na!Realização"de"Trabalho"de"

Casa,! (que! consistirá! essencialmente! na! audição! das! obras! propostas,! e! que! será!

verificado!com!questões!acerca!das!mesmas!na!aula)!e!nos!Testes"Escritos!realizados!no!

final!de!cada!período!letivo,!como!se!pode!constatar!no!gráfico!seguinte:!

!

!
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Anexo	9	–	Teste	de	diagnóstico	–	enunciado	e	respostas	dos	alunos	

	

	

A"Propósito"da"Música"
aula"1"

Nome:&_____________________________________________________________________________________&

& Séc.& Época/Estilo& Compositor& Obra& Orq.&/&Inst.& Outras&Obs.&
1& & & & & & &

2& & & & & & &

3& & & & & & &

4& & & & & & &

5& & & & & & &

6& & & & & & &

7& & & & & & &

8& & & & & & &

9& & & & & & &

10& & & & & & &

11& & & & & & &

12& & & & & & &

13& & & & & & &

14& & & & & & &

15& & & & & & &

16& & & & & & &

17& & & & & & &

18& & & & & & &

19& & & & & & &

20& & & & & & &
&

Nome: SO,V'tQS 

Sec. Epoca/Estilo Compositor Obra 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 I BatdhNen St""k>1 Ie. n) 5 v 
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A Proposito da Musica 
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Nome: (/0+(11;,00 Als 0t::::rne'-? 

Sec. EpocajEstilo Compositor Obra 

1 

2 

3 

4 \= o.n\ CO\\,,\C,,- eX" 0 f>ucJ.-
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10 

II 

12 be Wv:::" e. \'\ ru c, 
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14 
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17 
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19 

I 20 
-----

A Proposito da Musica 
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Anexo	10	–	Teste	do	1º	período	–	enunciado	e	respostas	dos	alunos	
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Teste%de%Avaliação%
A%Propósito%da%Música%

Nome:%________________________________________________________________%

Classificação:%____________________________%A%Professora:%___________________%

Encarregado%de%Educação:%____________________________%em%___%/___%/________%

%
Parte%1%

...do$Canto$e$seus$Intérpretes%

!

!

!

!

A% B% C% D%

!

!

!

!

% E% F% G%

1.%Ouve%os%excertos%musicais%e%identifica%os%seguintes%elementos:%

% Foto% Cantor% Voz% Estilo%Musical%

1% A! Emma!Kirby! MezzoPsoprano! Oratória!Barroca!

2% B! Dietrich!FischerPDieskau! Contralto! Ópera!Barroca!

3% C! Kathleen!Ferrier! Barítono! Lied!Romântico!

4% D! Ian!Bostridge! Soprano! Clássico!

5% E! Andreas!Scholl! Tenor! Lied!Sinfónico!

6% F! Philippe!Jarouski! Contratenor! Ópera!Romântica!

7% G! Cecilia!Bartoli! ! !

! !

Ano%Letivo%2012/2013%

3%dez.%2012%



	 189	

	

Parte%2%

...$da$lista$de$escuta$obrigatória$

!

!

!

!

!

!

!

2.%Tendo%em%conta%a% lista%de%escuta%obrigatória% criada%ao% longo%do%primeiro%período,% identifica%de%
forma%precisa%os%seguintes%excertos%musicais%localizandoVos%na%sua%época%e%contexto.%

a) _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

b) _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

c) _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

d) _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

e) _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

f) _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

J.%S.%Bach!–!Concerto!Brandemburguês!nº!3!em!sol!maior,!BWV!1048!
J.%S.%Bach!–!Concerto!Brandemburguês!nº!5!em!ré!maior,!BWV!1050!
W.%A.%Mozart!–!Concerto!para!clarinete!e!orquestra!em!lá!maior,!K.!622!
L.%v.%Beethoven!–!Concerto!para!piano!e!orquestra!nº!5!op.!73!
R.%Wagner!–!Tristão!e!Isolda!–!Prelúdio!
C.%Debussy!–!Prélude(à(l’aprés(midi(d’un(faune!(Prelúdio!à!Sesta!de!um!Fauno)!
R.%Strauss!–!Also(Spracht(Zarathustra,!op.!30!(Assim!falava!Zaratustra)!
A.%Schoenberg!–!Verklarte(Nacht,!!op.!4!(Noite!Transfigurada)!
A.%Berg!–!Concerto!para!violino!“À!memória!de!um!anjo”!
B.%Britten!–!The(Young(Person’s(Guide(to(the(Orchestra,!op.!34((Guia!de!jovens!para!orquestra)!
O.%Messiaen!–!Sinfonia!Turangalila!
O.%Messiaen!–!Noel!de!Vingt(Regards(Sur(l’EnfantCJesus!(Vinte!Olhares!Sobre!o!Menino!Jesus)%
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Anexo	11	–	Teste	do	2º	período	–	enunciado	e	respostas	dos	alunos	
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Anexo	12	–	Teste	do	3º	período	–	enunciado	e	respostas	dos	alunos	
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