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resumo 
 

 

O presente Relatório Final da componente de Prática de Ensino 
Supervisionada do Mestrado em Ensino de Música encontra-se dividido em 
duas partes. 
A primeira relata a implementação de um Projeto Educativo com uma criança 
de cinco anos com necessidades especiais ao longo de quatro meses. As 
sessões semanais durante todo este trajeto centram-se na procura de 
estratégias de comunicação, utilizando recursos musicais como o piano, a voz 
e instrumentos Orff conjugados com a intervenção de cães. 
A segunda parte integra o Relatório de Estágio realizado durante o ano letivo 
2018/2019 no Curso de Música Silva Monteiro. 
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abstract 

 
This present final report of the Teaching Supervised Practice component of the 
Master Degree in Music Education is divided into two parts. 
The first part describes the implementation of an Educational Project with a five 
year old child with special needs over four months. The weekly sessions 
throughout this period focused on the search for communication strategies, 
using musical resources such as the piano, the voice and Orff instruments 
coupled with the intervention of dogs. 
The second part reports of the internship held during the academic year 
2018/2019 at Curso de Música Silva Monteiro. 
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Parte I 
O Mundo da Margarida: 

Estratégias de comunicação musical com 
uma criança com necessidades especiais 
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Motivação 
 

A essência do meu percurso académico foi, quase unicamente, o estudo e 

aperfeiçoamento do meu instrumento a nível performativo enquanto pianista clássica. 

Contudo, sempre me fascinou um mundo musical que não fez parte deste meu caminho, onde 

são explorados diversos aspetos que não estão escritos numa partitura.  

Tenho a oportunidade de experienciar o papel que a música tem numa pessoa com 

necessidades especiais, através de um familiar próximo com deficiência mental. Ainda que esta 

pessoa não tenha tido um contacto direto com a música, observo constantemente a vontade 

de ir a concertos de música clássica ou o gosto em assistir a programas musicais da televisão, 

que por vezes me são desconhecidos. 

Deste modo, a curiosidade em compreender o impacto da música em pessoas com 

necessidades especiais sempre esteve presente, ainda que nunca tivesse tido oportunidade de 

explorar esse mundo. Até que, enquanto aluna de Mestrado em Ensino de Música da 

Universidade de Aveiro, tive de escolher um tema para esta minha dissertação e, sem hesitar, 

aproveitei a ocasião para finalmente responder a uma necessidade interior e concretizar uma 

vontade que nunca teve oportunidade de ser explorada.  

Uma das minhas paixões são os animais, nomeadamente os cães. Através dos meus 

dogues alemães, pude conhecer duas pessoas que tornaram possível a realização deste 

projeto. A Joana e o Daniel têm cães da mesma raça e com o convívio em exposições caninas 

desenvolveu-se uma amizade que, naturalmente, me permitiu chegar até à filha. Quando tive 

este contacto, ainda não estava sequer inscrita neste mestrado e por isso não poderia prever 

que a criança pudesse ter um papel tão impactante na minha vida profissional e pessoal. No 

entanto, a curiosidade em perceber o mundo da Margarida foi instantânea aquando a nossa 

apresentação. De um modo muito breve, a menina apresenta dificuldades que serão 

abordadas no capítulo “Margarida”, mas que por agora resumirei à limitação ao nível da 

comunicação. Estas dificuldades da Margarida têm levado os pais a acompanhar 

incansavelmente a educação e crescimento da menina e a procurar diferentes formas de 

desenvolver as suas capacidades. A música, no entanto, não tinha sido ainda contemplada 

nesta procura e assim que chegou o momento de assumir um tema para o meu trabalho 

ocorreu-me que a Margarida pudesse ser a pessoa com quem eu poderia realizar uma viagem 

musical por territórios desconhecidos para ambas. Foi isso que propus à Joana e ao Daniel, que 

concordaram e cooperaram entusiasticamente durante todo o processo. 
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Objetivos 
 
 

 “O Mundo da Margarida” foi concretizado a partir de dois objetivos muito concretos. 

O primeiro, foi procurar de que forma poderia comunicar com a criança através da música e 

criar uma convivência emocional ao longo das sessões que me permitisse entrar no seu 

universo. Como referido brevemente na motivação, a comunicação com o mundo exterior é 

um bloqueio diário na vida da Margarida. Apesar de estar a ultrapassar gradualmente essa 

barreira, que afeta tanto o seu relacionamento familiar como as suas relações com os colegas 

na escola. 

 

O segundo objetivo está relacionado com a minha formação, concretamente na 

descoberta de novas ferramentas musicais com a finalidade de expandir uma gama de 

estratégias de comunicação e relacionamento. 

A Margarida é uma janela para um novo mundo que me afasta da minha zona de 

conforto e abre novos horizontes musicais. Como futura docente, e tendo consciência do 

desafio permanente de corresponder a necessidades específicas de cada aluno, entendo esta 

viagem como uma ampliação dos meus conhecimentos e abordagem no universo do ensino de 

música.  
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Revisão da Literatura 
 

 No sentido de desenhar um quadro teórico que possa suportar o meu trabalho com a 

Margarida, delineei a minha pesquisa em cinco pontos fundamentais que desenvolverei neste 

capítulo: 1. Crianças Prematuras; 2. Perturbação do Espectro do Autismo; 3. Crianças Autistas 

Bilingues; 4. Música e Pertubação do Espectro do Autismo e 5. Terapias assistidas por cães. 

Desta forma, ficam abrangidas as temáticas mais cruciais e diferenciadoras do tipo de trabalho 

que desenvolvi com a Margarida. O perfil da criança será descrito em detalhe na secção 

“Margarida”. No entanto, com esta breve explicação, pretendo contextualizar e clarificar os 

seus problemas que me levaram a delinear a pesquisa literária. 

A menina é prematura de trinta e três semanas e, como qualquer criança nessa 

situação, o acompanhamento médico é desde cedo regular de modo a avaliar o crescimento e 

evolução. Com dois anos, os pais foram alertados para o comportamento da Margarida, pois a 

menina falava em inglês em vez de português e demonstrava dificuldade em socializar com 

outras crianças. Deste modo, o médico diagnosticou-a como autista. Realizaram-se os exames 

necessários para confirmar esse diagnóstico inicial e não foram conclusivos. Ainda assim, a 

menina apresenta vários comportamentos típicos do autismo, e provavelmente a tenra idade 

da Margarida não permite uma conclusão definitiva. 

 A introdução dos meus cães no projeto foi uma ideia que surgiu desde o início e que 

vim a concluir ter sido uma boa opção. A Margarida adora animais e os cães foram um 

estímulo para a sua interação social, transmitindo-lhe confiança e tranquilidade. 

 

Crianças Prematuras 

 

Um bebé é considerado prematuro quando o nascimento ocorre antes das trinta e sete 

semanas de gestação. Há vários fatores que influenciam o parto e podem trazer complicações, 

nomeadamente problemas ginecológicos, rutura das membranas hipertensão arterial ou 

infeções sistémicas. Segundo a Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro, a 

prematuridade em Portugal tem vindo a aumentar, sendo que a grande parte deste tipo de 

nascimento corresponde a pré-termos limiares (entre 33 e 36 semanas de gestação), ou seja, o 

caso menos grave. A idade gestacional determina o grau de imaturidade dos órgãos do bebé, 

que apresentará assim um aspeto físico diferente e um maior risco de complicações, 

necessitando de diferentes tipos de cuidados. É uma etapa de elevada importância, durante a 

qual estes bebés, principalmente os que nascem antes das trinta e cinco semanas, necessitam 
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de cuidados adicionais, para conseguirem amadurecer e sobreviver fora do útero materno. Os 

pulmões são os últimos órgãos a terminarem o seu desenvolvimento, pelo que os problemas 

respiratórios são as complicações mais frequentes. Nestas situações, é necessária a oxigenação 

através de um ventilador ou de uma incubadora, até que os pulmões adquiram a maturidade 

completa.1 Um estudo foi realizado com o objetivo de determinar a prevalência de 

Perturbações do Espectro do Autismo (PEA) em várias idades de gestação, examinando o risco 

e identificando potenciais causas na unidade de cuidados intensivos neonatais. O trabalho 

decorreu entre 2000 e 2007, na Califórnia, e especialistas clínicos e pediatras concluíram que 

quanto menor o tempo de gestação, mais probabilidade a criança tem de apresentar 

perturbações do espectro do autismo, devido à ventilação de alta frequência e hemorragias 

intracranianas (Kuzniewicz, 2014). Como já referido anteriormente, os bebés prematuros estão 

sujeitos à ventilação devido ao fraco desenvolvimento dos seus pulmões, que só começam o 

seu crescimento após as trinta e sete semanas de gestação. 

 Na Irlanda e no Reino Unido foi elaborado um estudo com o propósito de investigar 

a prevalência e os antecedentes do autismo em crianças prematuras, comparando com 

colegas da turma que nasceram após uma gestação normal. Os pais preencheram um 

questionário com acesso aos sintomas do espectro do autismo e as perturbações foram 

diagnosticadas usando uma avaliação psiquiátrica. Os resultados do estudo permitiram 

confirmar, mais uma vez, que as crianças com uma prematuridade maior têm um risco elevado 

de sintomas do espectro do autismo e perturbações do espectro do autismo na infância. 

Concluíram igualmente que os sintomas e distúrbios foram associados a resultados neuro 

cognitivos, “sugerindo que as PEA podem resultar do desenvolvimento anormal do cérebro 

nessa população”, população essa de crianças prematuras (Johnson & Hollis, 2010). 

 

As crianças podem apresentar problemas no desempenho cognitivo, distúrbios no 

comportamento e dificuldades escolares, sendo que algumas necessitam de intervenção 

precoce: “o atraso no desenvolvimento cognitivo é a perturbação mais frequente nos 

primeiros anos de vida. Na idade escolar predominam os problemas comportamentais e de 

aprendizagem. (“Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro,” 2014). Esta 

designação, equivalente mais tarde ao Ensino Especial, é direcionada para crianças até aos seis 

anos de idade, onde são acompanhadas nas áreas de educação, saúde e ação social, “com o 

objetivo de reduzir os efeitos dos fatores de risco ou da deficiência no desenvolvimento da 

                                                         
1 Informação obtida através do site do Hospital da Luz: 
https://www.hospitaldaluz.pt/lisboa/pt/centros-especializados/maternidade/cuidar-do-bebe/o-recem-
nascido-prematuro/o-que-e-um-bebe-prematuro/ 

https://www.hospitaldaluz.pt/lisboa/pt/centros-especializados/maternidade/cuidar-do-bebe/o-recem-nascido-prematuro/o-que-e-um-bebe-prematuro/
https://www.hospitaldaluz.pt/lisboa/pt/centros-especializados/maternidade/cuidar-do-bebe/o-recem-nascido-prematuro/o-que-e-um-bebe-prematuro/
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criança” (“Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro,” 2014). Esta intervenção 

realiza-se centrada na família e em contextos onde a criança se sente confortável, sendo que 

uma das terapias utilizada é a da fala, terapia que a Margarida frequenta. 

 

Ao longo dos anos, a música tem sido utilizada como meio de melhoria destinada a 

pessoas em determinadas situações e aprofundada e comprovada cientificamente sobre os 

seus benefícios. Seguindo esta linha de exploração, há estudos e projetos direcionados para 

bebés prematuros, e os resultados são positivos. O trabalho desenvolvido por Cassidy e 

coautores juntou vinte bebés prematuros, entre as vinte e quatro e trinta semanas, com 

apenas uma semana de vida. Metade escutava canções de embalar através de auriculares e a 

outra parte servia de grupo de controlo. Após três dias de execução, os resultados indicaram 

que a música provocava efeitos positivos no nível de saturação oxigénio, frequência cardíaca e 

respiratória. Conclui ainda que apesar da experiência musical, não houve registo do aumento 

de episódios de apneia – ausência de respiração durante um período de tempo (Cassidy & 

Standley, 1995). 
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Perturbação do Espectro do Autismo 

   

Apesar de não estarmos assumidamente perante um caso de autismo concreto, 

existem alguns comportamentos que coincidem com o espectro do autismo, como a 

dificuldade em manter contacto visual, limitações na comunicação ou ações repetidas, que 

tornam importante compreender esta perturbação.  

A primeira abordagem científica do termo foi realizada em 1943 por Leo Kanner (1894-

1981), pedopsiquiatra austríaco, quando publicou o artigo “Autistic Disturbances of Affective 

Contact”, descrevendo o estudo de caso de onze crianças com comportamentos específicos, às 

quais designou de autistas (Kanner, 1943). 

Brasic (2018) tem vindo a realizar diversas investigações no domínio das perturbações 

mentais e sistema nervoso e defende que a designação inicial de “autismo” deveria ser 

substituída por Perturbação do Espectro do Autismo, uma vez que existe uma variação muito 

grande dentro das características manifestadas pelas pessoas que são habitualmente 

diagnosticadas como autistas. A Perturbação do Espectro do Autismo inclui assim uma 

variedade de desordens, das quais o Autismo, Síndrome de Asperger e Perturbação Pervasiva 

do Desenvolvimento não Especificada são as mais comuns. 

O autismo é caracterizado por um distúrbio do desenvolvimento neurológico que afeta 

a forma como um indivíduo se relaciona com os outros (Landa, 2007), e consequentemente, 

provoca uma severa limitação na socialização e comunicação (Levy, Mandell, & Schultz, 2009). 

As principais características do autismo são: a) problemas de comunicação e interesses social: 

dificuldade em manter uma conversa, partilha de interesses e emoções, manter contacto 

visual e desenvolver relações com outros; b) deficiência na interação social: em relacionar-se, 

fazer amizades e interargir com pessoas; e c) padrões restritos e repetitivos de 

comportamentos, interesses e atividades: brincar com bonecos de uma forma não usual, andar 

de um lado para o outro sem finalidade, necessidade de seguir uma rotina, interesse em 

atividades que não é comum para crianças da mesma idade, fascínio pelas luzes e movimentos 

e incapacidade de lidar com barulhos.  

O autismo manifesta-se durante os primeiros anos da infância, apresentando os sinais 

por volta dos dois/três anos, sendo que é importante estar em alerta desde cedo para atenuar 

os efeitos da perturbação e para que a pessoa se torne independente dentro das suas 

possibilidades. Há estudos que admitem haver melhoria através de terapias, sendo uma delas 

a música. O efeito desta arte em crianças com autismo é cada vez mais explorado, afirmando-
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se que “facilita as capacidades sociais, comportamentais e comunicativas” das mesmas 

(Simpson & Keen, 2011).  

Por outro lado, a Síndrome de Asperger corresponde ao nível 1 do Espectro do 

Autismo, ou seja, ao nível mais baixo e menos grave. Os pacientes desta perturbação 

apresentam igualmente dificuldades no convívio social, ainda que moderada comparando com 

o autismo. A comunicação verbal e não-verbal é uma barreira, ainda que a maior parte das 

pessoas apresente um desenvolvimento normal da linguagem. Demonstram um coeficiente 

intelectual dentro da média ou mesmo acima, sendo os primeiros sinais de alerta os problemas 

de socialização e ausência de contacto visual. Os sintomas são comuns aos do autismo, ainda 

que o diagnóstico final se realize dependendo da avaliação do grau de dificuldades e avanço. 

Por sua vez, a Perturbação Pervasiva do Desenvolvimento não Especificada é apenas 

confirmada quando os critérios de diagnóstico para Autismo e Síndrome de Asperger não se 

verificam. 2 

 

 

                                                         
2 Informações obtidas através do “Diagnostic and Statistícal Manual of Mental Disorders” realizado pela 
American Psychiatric Association. 
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Crianças Autistas Bilingues 

 

As crianças portadoras das Perturbações do Espectro Autista tendem a isolar-se no seu 

mundo, devido à dificuldade de comunicação apesar de esse isolamento não ser por uma 

questão linguística. Contudo, há crianças como a Margarida, que não sabem um, mas sim dois 

ou mais idiomas. Existem estudos que defendem a aprendizagem de outra língua para além da 

materna pode contribuir para a superação das dificuldades de comunicação das crianças 

autistas, mas outros apontam na direção oposta, afirmando que é mais uma dificuldade e 

confusão para estas crianças. Nos próximos parágrafos mencionarei exemplos de ambos. 

 Um estudo realizado por duas investigadoras do Centre for Research on Brain, 

Language and Music (CRBLM) – Montreal, Canadá, juntou quarenta crianças autistas que 

dominassem um ou dois idiomas com o objetivo de avaliar os efeitos do bilinguismo nas 

mudanças do quotidiano e no trabalho da memória em crianças com perturbações do espectro 

do autismo. Após uma avaliação neuropsicológica através de uma tarefa prática3 e análise dos 

relatos dos pais sobre a vida quotidiana, os resultados mostraram que as crianças bilíngues 

tinham um melhor desempenho na tarefa a executar, mas não mostravam uma mudança 

significativa nos comportamentos da vida diária. A avaliação da memória foi semelhante para 

ambos os grupos de crianças. As descobertas das investigadoras sugerem que o bilinguismo 

pode atenuar algumas dificuldades em crianças com perturbações do espectro do autismo 

(Gonzalez-Barrero & Nadig, 2017). Apesar de este estudo apresentar resultados positivos na 

aprendizagem de dois idiomas, é necessário referir que a amostra é reduzida para apresentar 

uma conclusão definitiva. 

Numa mesma visão positiva, uma investigação liderada por dois membros do 

Departamento de Psiquiatria do Hospital Infantil de Montreal, reuniu setenta e cinco crianças, 

das quais trinta apenas dominavam um idioma e as restantes eram bilíngues. Dentro das 

bilíngues, dividiram entre a exposição linguística antes e após da infância, admitindo vinte e 

quatro e vinte e um, respetivamente. Com o objetivo de comparar as habilidades sociais e 

níveis de linguagem das crianças, foi utilizada uma escala adaptativa de comportamento4, não 

havendo registo de diferença entre os grupos a nível linguístico. Ainda assim, houve uma 

“interação social significamente mais forte” nas crianças bilingues expostas antes da infância. 

Como conclusão, os autores afirmam que as crianças bilíngues com perturbação do espectro 

do autismo não apresentam atrasos adicionais no desenvolvimento da linguagem, ainda que 

                                                         
3 Dimensional change card sort (DCCS). 
4 Vineland Adaptive Behavior Scales-II Interpersonal. 
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salientem que o impacto da exposição linguística ainda não estar sistematicamente estudado 

(Hambly & Fombonne, 2012). 

No mesmo seguimento de pensamentos, estudos exploratórios desenvolvidos por diversos 

autores dos quais destaco: Ohashi, Mirenda, & Marinova-Tood (2012), Drysdale & Van der 

Meer (2015), Bialystok & Martin, 2004, Petersen & Marinova-Tood (2012) e Kovács (2008), 

apresentam resultados semelhantes, todos positivos na aprendizagem de outros idiomas para 

crianças autistas, referindo igualmente que não prejudica o desenvolvimento cognitivo das 

mesmas. Todas as investigações são realizados com base na ccomparação de dois grupos, 

dividindo as crianças entre bilingues e monolingues.  

 

Apesar de não ser um estudo científico, o caso que me pareceu mais interessante e que se 

assemelha bastante ao da Margarida é o relato do Rafael, uma criança autista de 

nacionalidade brasileira com quatro anos, que também aprendeu a falar inglês sozinho. Foi 

diagnosticado com autismo com quase dois anos, após os pais se aperceberem que ele se 

isolava e apresentava dificuldades em interargir socialmente. Devido a este comportamento 

solitário, a criança aprendeu a brincar no tablet e a aceder a jogos e desenhos animados em 

inglês. Segundo a neurologista infantil da criança, Lucia Haertel5, este tipo de animações tem 

uma imagem muito apelativa que prende a atenção das crianças autistas, que têm “uma 

memória visual muito boa”. Portanto, a imagem em associação com a palavra em inglês, “fez 

com que ele memorizasse, e então criou realmente uma preferência pelo idioma”. Uma 

característica do autismo é a capacidade de concentração, de uma forma intensa, num só 

tema ou tarefa, ignorando o exterior – hiperfoco. Ainda que as imagens ou vídeos tenham 

mais impacto na forma dos autistas apreendem um idioma e consequente interação, a 

neurologista defende que não é recomendado a aprendizagem de outras línguas que não a 

materna, já que limita as possibilidades de comunicação, “uma vez que não se trata de sua 

língua materna nem de seu convívio social e familiar”.6  

  

                                                         
5 Dra Lucia Ribeiro Machado Haertel – Neurologista-Pediatra no Hospital Santa Catarina Blumenau, 
Brasil. 
6 Informação obtida através do site https://catracalivre.com.br/cidadania/rafael-de-4-anos-e-autista-e-

surpreende-ao-falar-so-em-ingles/ 

https://catracalivre.com.br/cidadania/rafael-de-4-anos-e-autista-e-surpreende-ao-falar-so-em-ingles/
https://catracalivre.com.br/cidadania/rafael-de-4-anos-e-autista-e-surpreende-ao-falar-so-em-ingles/
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Música e Perturbação do Espectro do Autismo 

“[…] única entre as artes, é ao mesmo tempo completamente abstracta e 

profundamente emocional. Não tem o poder de representar seja o que for 

de concreto ou de exterior, mas tem um poder único no que se refere à 

expressão de estados internos ou de sentimentos. (Sacks, 2008) 

 

De acordo com Oliver Sacks7, a música é uma experiência auditiva, emocional e motora 

que modula os pensamentos e sensações e a partir de elementos como sons e timbres, 

diferentes partes do cérebro constroem a música mentalmente. Igualmente defende que esta 

arte tem a capacidade de atingir-nos emocionalmente e chegar ao coração sem intermediários 

(Sacks, 2008). 

 

Segundo Hargreaves e coautores, a música é uma fonte fundamental de comunicação, 

“algo que nós fazemos com e por outras pessoas e que através das suas propriedades 

comunicativas pode fornecer uma vital salvação da interação humana para aqueles cujas 

necessidades especiais dificultam outros meios de comunicação” (Hargreaves, MacDonald, & 

Miell, 2005). Cada vez mais, a música tem sido alvo de investigação na medicina, 

nomeadamente no âmbito das neurociências cognitivas, comprovando que esta arte promove 

a plasticidade estrutural e funcional do cérebro (Jäncke, 2009).  

  Não sendo o âmbito da minha dissertação, a Musicoterapia é um tópico que tem que 

ser abordado neste subcapítulo. Esta área tem estado em constante evolução e tem vindo a 

apresentar resultados positivos, sendo reconhecida clinicamente. Segundo a Federação 

Mundial de Musicoterapia (1996), referida no site da Associação Portuguesa de Musicoterapia, 

“Musicoterapia é a utilização da música e/ou dos seus elementos (som, ritmo, melodia e 

harmonia) por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou grupo, num processo de 

facilitação e promoção da comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, 

organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, no sentido de alcançar necessidades 

físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas”. Este tipo de terapia pretende desenvolver 

funções do indivíduo e promover a sua saúde com o objetivo de alcançar uma melhor relação 

intra ou interpessoal e, assim sendo, uma melhor qualidade de vida.8 Vista como uma terapia 

expressiva, as experiências musicais de cantar, compor, improvisar ou apenas escutar são 

comuns para alcançar os objetivos do tratamento, que pode ser realizado em grupo ou 

                                                         
7 Oliver Sacks (1933-2015) – professor de neurologia e psquiatria, autor de vários estudos de caso de 
pessoas com perturbações mentais. 
8 Informação obtida através do site da Associação Portuguesa de Musicoterapia: 
https://www.apmtmusicoterapia.com/ 

https://www.apmtmusicoterapia.com/
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individualmente.9 Por volta de 1960, apareceram os modelos pioneiros de musicoterapia: 

Nordoff-Robbins. Estes modelos foram elaborados pelo pianista e compositor americano Paul 

Nordoff (1909-1977) e pelo professor de ensino especial Clive Robbins (1927-2011), que juntos 

desenvolveram uma nova forma de “fazer musical” que envolvesse crianças em situações 

vulneráveis, originando o termo musicoterapia (Robbins, 2005). Em 1985, nasce em Génova a 

World Federation of Music Therapy (WFMT) fundada por Rolando Benenzon, Giovanna Mutti, 

Barbara Hesser, Clementina Nastari e Amelia Oldfield.10 Atualmente, este tipo de terapia 

aborda duas vertentes: recetiva, quando o musicoterapeuta toca para o paciente; e ativa: 

quando o próprio paciente toca nos instrumentos musicais. Dentro da Musicoterapia, há vários 

métodos, sendo o mais conhecido o Benenzon, “modelo como uma psicoterapia relacional 

não verbal, desenvolvendo-se um vínculo entre o musicoterapeuta e o paciente ou grupo 

de pacientes, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida”.11 

 

 O ramo da neurociência tem encontrado na música um campo importante de 

investigação, examinando os efeitos psicológicos e neurológicos (Fancourt, Ockelford, & Belai, 

2014). A música desenvolve áreas da comunicação sensorial e cognitiva e incrementa a 

sincronização motora através do ritmo, evidências que “ilustram como o uso da musicoterapia 

mudou de um modelo de ciências sociais para um modelo de neurociência e como o uso da 

música na terapia pode beneficiar pessoas em reabilitação” (LaGasse & Thaut, 2012). 

 Uma investigação liderada por membros do International Laboratory for Brain, 

Music and Sound Research – Université de Montréal reuniu cinquenta e uma crianças com 

autismo com o intuito de avaliar os resultados neuro comportamentais de uma intervenção 

musical, dividindo-as em dois grupos: um grupo envolveu abordagens improvisadas através da 

música e ritmo dirigido à comunicação; o outro serviu de controlo, sem qualquer contexto 

musical. Os grupos foram avaliados antes e depois da experiência e os resultados apontaram 

para uma conectividade funcional cerebral12 maior nas crianças que sofreram intervenção 

musical. A investigação conclui que a “intervenção musical individual pode melhorar a 

comunicação social e a conectividade funcional do cérebro”, servindo de modelo a futuros 

                                                         
9 Informação obtida através do site do Physical Medicine & Rehabilitation C.M.G.H., Taipei Branch: 
https://www1.cgmh.org.tw/intr/intr2/c3390/en/music-therapy.htm 
10 Informação obtida através do documento disponível no site da World Federation of Music Therapy: 
https://www.wfmt.info//wp-content/uploads/2014/05/WFMT-History_7-08.pdf 
11 Informação obtida através do site do Centro Benenzon: http://centrobenenzon.pt/. 
12 Interação entre várias regiões do cérebro: “sistema de componentes interligadas que interagem 
dinamicamente de modo a suportar a função do cérebro saudável e que tendem a desencadear 
comportamento patológico quando a comunicação é perturbada”. Informação obtida através do site do 
Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica: http://ibeb.ciencias.ulisboa.pt/pt/brain-connectivity-and-
dynamics/ 

https://www.researchgate.net/institution/Universite_de_Montreal/department/International_Laboratory_for_Brain_Music_and_Sound_Research
https://www.researchgate.net/institution/Universite_de_Montreal/department/International_Laboratory_for_Brain_Music_and_Sound_Research
https://www1.cgmh.org.tw/intr/intr2/c3390/en/music-therapy.htm
https://www.wfmt.info/wp-content/uploads/2014/05/WFMT-History_7-08.pdf
http://centrobenenzon.pt/
http://ibeb.ciencias.ulisboa.pt/pt/brain-connectivity-and-dynamics/
http://ibeb.ciencias.ulisboa.pt/pt/brain-connectivity-and-dynamics/
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estudos neurobiológicos através de intervenções musicais em portadores do autismo (Sharda 

& Tuerk, 2018). 

 T. Wigram e coautor exploram a importância e o desenvolvimento de determinados 

métodos ou técnicas com música pré-composta ou improvisada na relação terapeuta-paciente 

e seus benefícios clínicos:  

“Quer o terapeuta use música pré-composta ou improvisada, acreditamos que a 

qualidade do envolvimento musical e seus benefícios clínicos dependem do 

envolvimento com os motivos da musicalidade comunicativa considerados como a base 

para o processo de cura.” (Wigram & Elefant, 2009). 

 

Sempre recorrendo a referências de variados estudos, Wigram e Elefant acrescentam 

que, efectivamente, existe uma musicalidade comunicativa humana (por exemplo, evidente na 

interação mãe-filho desde o nascimento), sendo que quando entendemos a música como uma 

forma de comunicação que pode implicar com as emoções e pensamentos, encontramos o 

caminho para o entendimento da sua capacidade de cura (to understand the power of music to 

heal). 

Os autores dedicam uma parte do seu pensamento à explicação deste “diálogo 

musical”, sobretudo recorrendo ao livro “Improvisation: Methods and techniques for music 

therapy clinicians, educators and students.” (2004), de Tony Wigram. Este diálogo - que pode 

mediar encontros de intimidade e criatividade entre pessoas, conectando as suas razões e 

emoções - como algo característico de uma forma artística de fazer música tal como de terapia 

musical clínica (onde define duas formas específicas de o fazer na relação terapeuta-paciente: 

Turn taking dialogues13 e Continuous "free-floating dialogues14). Desta forma cria-se um 

potencial de experiência mútua (intuitive sympathy of communication), elemento crucial no 

desenvolvimento de todas as crianças, abrindo um caminho para respostas colaborativas, 

mesmo quando patologias como autismo apresentam barreiras no que diz respeito à 

comunicação e compreensão expressivas. Os autores referem então alguns estudos 

sistemáticos (com nuances diferentes) mas que evidenciam o estímulo da comunicação em 

crianças com autismo: o desenvolvimento  da expressão comunicativa e respostas em sessões 

                                                         
13 Turn taking dialogues: making music together where the therapist or client in a variety of ways, 
musical or gestural, can cue each other to take turns. This "turn-taking" style of dialogue requires one to 
pause in their playing and give musical space to each other (Wigram & Elefant, 2009). 
14Continuous "free-floating dialogues:  making music, in a  continuous musical dialogic exchange-a free-
floating dialogue. Here the participants, therapist and client, play more or less continuously and 
simultaneously. In their playing musical ideas and dynamics are heard and responded to,_ but without 
pause in the musical process (Wigram & Elefant, 2009). 
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de música improvisada foi testado por Egerton (1994); o envolvimento dos familiares neste 

processo de terapia musical foi estudado por Muller e Warwick (1993) e Oldfield (2004); e a 

regulação do turn-taking e atenção visual por Plahl (2000), citando entre muitos outros. É um 

facto que a literatura da musicoterapia tem vindo a crescer nos últimos anos.   

  “A musicoterapia pode ser usada para avaliar e melhorar o diagnóstico de 

incapacidade de desenvolvimento, e a análise da atividade musical pode 

desempenhar um papel único na demonstração de forças e dificuldades e na 

identificação de potencial flexibilidade, responsividade e domínio de habilidades 

sociais em crianças com autismo ”(Wigram & Elefant, 2009). 

 

Os autores concluem que a música, sobretudo quando improvisada, comporta 

características particularmente importantes neste processo. O facto de poder combinar uma 

estrutura prévia com uma flexibilidade comensurada e imprevisível ao mesmo tempo, é uma 

ferramenta essencial na ajuda a crianças autistas no sentido em que podem aprender a lidar 

com o mundo quando este se torna menos previsível. Pode também recolocar uma criança no 

seu estágio pré-linguístico, onde os sons que as crianças produzem para sua própria satisfação 

estimulam um diálogo comunicativo interior – “In this way, the sharing of experience, joint 

attention to meaning, engagement in purposes with others, and relationships of 

companionship, trust and affection are built” (Wigram & Elefant, 2009). 

 

 Dentro de todos os relatos, o caso que a mim me pareceu mais fascinante foi o de 

Derek Paravicini (1979-), pianista cego com autismo severo. Derek nasceu prematuro de três 

meses e meio e, para facilitar a respiração, já que os seus pulmões eram subdesenvolvidos 

(usual em crianças prematuras como se constatará no tópico seguinte), os médicos 

submeteram-no a uma dose de oxigénio que se revelou excessiva e que lhe destruiu a retina e 

afetou o cérebro. Permaneceu no hospital durante alguns meses e tecnicamente “morreu” 

várias vezes antes de se tornar forte o suficiente para ir para casa. A dificuldade em ver 

tornou-se cada vez maior até que acabou por ficar cego e posteriormente, foi diagnosticado 

com autismo. Com o objetivo de estimulá-lo, a sua ama ofereceu-lhe um órgão de brincar com 

o qual Derek se identificou musicalmente, demonstrando o seu talento. Conheceu Adam 

Ockelford15 com quatro anos e meio, com o qual iniciou as suas aulas de piano. O professor 

percebeu de imediato a facilidade auditiva que a criança possuía, conseguindo tocar qualquer 

                                                         
15 Adam Ockelford (1959-) - compositor, investigador e professor, começou a trabalhar com crianças 
com necessidades especiais enquanto lecionava na Royal Academy of Music em Londres, apercebendo-
se que estas crianças tinham uma habilidade musical especial, interessando-se na maneira de como 
cada um “faz música”, sem ter a educação formal. 
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música apenas ao ouvi-la uma única vez. Derek tem falta de processamento auditivo – escutar 

todos os sons ao seu redor, sem filtrar informação auditiva secundária. Detetou igualmente a 

sua capacidade de improvisação, memória e técnica, que apesar de não ser “a convencional”, 

possibilitava-lhe qualquer execução musical. A sua forma de tocar piano tem sentido musical e 

ao executar uma peça que esteja fora da sua capacidade de memória, Derek improvisa, 

preenchendo as falhas intuitivamente. Normalmente apelidado de “iPod humano”, Adam 

afirma que as pessoas se esquecem do ponto fulcral, que o pianista “é muito mais que um iPod 

humano, é um criador e músico fantástico”. Atualmente Derek realiza concertos por todo o 

mundo, sempre acompanhado por Adam, que desenvolveu as suas capacidades musicais e 

emocionais (Ockelford, 2007).  

 Mais recentemente, um vídeo tornou-se viral na comunicação e redes sociais por 

causa de um jovem de 22 anos com características muito semelhantes às de Derek – autista e 

cego. Kodi participou no concurso America Got Talent e surpreendeu os jurados, a plateia e o 

mundo inteiro ao tocar piano e cantar, demonstrando um enorme talento. Foi acompanhado 

pela mãe que afirmou que a música tem um papel importante na expressão do filho: “Através 

da música e da interpretação, ele consegue suportar viver neste mundo. Porque quando se é 

autista, é muito difícil fazer o que os outros fazem. De fato, (a música) salvou-lhe a vida."16 

 Estes exemplos pretendem demonstrar que a música abre janelas de comunicação 

que à partida estariam condenadas. Quando disponibilizada como instrumento de melhoria de 

aspetos fundamentais como a exposição à criatividade, diversidade e controlo de emoções e 

comportamentos, promove a facilidade de comunicação, proporcionando um maior 

relacionamento e consequentemente, uma tão desejada inclusão social. 

  

                                                         
16 Informação obtida através do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pDPdRYF7hTQ 

https://www.acidigital.com/vida/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=pDPdRYF7hTQ
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Terapia Assistida por Cães 

The use of an animal in therapy may be beneficial because animals seem to 

have a natural tendency to create a bond with people. (Lundahl & Nimer, 

2007) 

 

 A Terapia Assistida por Animais é uma área que tem sido cada vez mais estudada e 

aplicada. O uso de animais para melhoria da saúde física e mental tem as suas raízes na Antiga 

Grécia quando “os animais, especificamente os cavalos, eram usados para levantar os espíritos 

dos doentes graves”.17 Por volta de 1800, a enfermeira Florence Nightingale (1820-1910) não 

só observou que os animais ajudavam a reduzir a ansiedade em crianças e adultos que viviam 

em instituições psquiátricas como também eram uma excelente companhia: “um animal 

pequeno de estimação é muitas vezes uma excelente companhia para os doentes, 

especialmente para os casos crónicos. Um pássaro de estimação é às vezes o único prazer de 

um inválido fechado no mesmo quarto durante anos” (Nightingale, 1989). Em 1930, Sigmund 

Freud (1856-1939), conhecido como “o pai da psicanálise”, introduziu o seu cão, Jofi, nas 

sessões com os pacientes. Freud conclui que a partir do animal, conseguia perceber o nível de 

tensão da pessoa, dependendo da posição do mesmo. Se o cão estivesse ao lado do paciente, 

este último estava tranquilo, mas quando o cão se encontrava no lado oposto da sala, Freud 

apercebia-se que o paciente estava extremamente tenso. Descobriu igualmente que Jofi 

facilitava a comunicação com os seus doentes, uma vez que estes antes de falarem com ele, 

interagiam com o cão, até se sentirem confortáveis para conversar com o médico. (Ernst, 

2014). Contudo, não houve continuidade do seu trabalho até duas décadas após a sua morte. 

Na década de 1960, a prática de Terapia Assistida por Animais foi cientificamente comprovada 

pelo psicoterapêuta infantil Boris Levinson (1907-1984). O médico, conhecido como “o pai da 

terapia assistida por animais”, testemunhou que um paciente, um rapaz com nove anos que 

não falava, começou a comunicar quando o seu cão, Jingles, estava na sala (Ernst, 2014). 

Levinson comprovou a sua teoria com outras crianças que demonstravam dificuldades em 

comunicar quando a presença do Jingles as tranquilizava e sentiam-se mais confortáveis para 

interargir, tornando as sessões mais produtivas.18 

 Um estudo realizado por K. Terras teve a finalidade de determinar como a presença 

de um cão numa sala de aula com seis crianças portadoras de transtornos emocionais graves 

                                                         
17 Informação obtida através do site Alliance of Therapy Dogs - A History of Animal-Assisted Therapy: 
https://www.therapydogs.com/animal-therapy/ 
18 Informação obtida através do site Alliance of Therapy Dogs – The Modern Use of Animal Assisted 
Therapy: https://www.therapydogs.com/animal-assisted-therapy/ 

https://www.therapydogs.com/animal-therapy/
https://www.therapydogs.com/animal-assisted-therapy/
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afetou a estabilidade emocional e aprendizagem num período de oito semanas. O estudo foi 

realizado com base na observação, entrevistas às crianças e aos pais, e análise dos dados 

comportamentais. Apesar do período de tempo ser curto para concluir com certeza absoluta 

que foi efetivamente a presença do cão que afetou o comportamento das crianças, foram 

registados dados positivos relativamente à colocação do animal na sala de aula: “a) contribuiu 

para a estabilidade emocional geral dos alunos, evidenciada pela prevenção de episódios de 

crise emocional; b) melhores atitudes dos alunos em relação à escola; e c) facilitou a 

aprendizagem dos alunos na responsabilidade, respeito e empatia” (Terras & Olson, 2006). 

 Outra investigação avaliou as dimensões comportamentais e sociais sob os efeitos 

da interação com cães em crianças com Perturbação Pervasiva do Desenvolvimento 

(diagnóstico específico da perturbação do espectro do autismo), caracterizadas pela falta 

comunicação social. Na presença de um terapeuta, as crianças foram expostas a situações 

diferentes: um brinquedo não social (bola), um peluche em forma de cão e um cão verdadeiro. 

Os resultados demonstraram mais satisfação e concentração na presença do animal, 

concluindo que a interação com cães pode ter benefícios para uma população que apresente 

dificuldades a nível social (Farnum & Martin, 2002). Trata-se de um estudo pouco conclusivo 

devido à falta de precisão metodológica, mesmo que os resultados apoiem a utilização de 

Terapia Assistida por Animais. 

 Os vários estudos que existem, apontam para uma influência positiva, ainda que 

possam ser inconclusivos. Berry e coautores, na publicação que resume seis estudos sobre os 

efeitos da introdução de cães numa família com uma criança diagnosticada com autismo, 

promovendo a comunicação social e a linguagem, concluem que “embora os estudos aqui 

descritos sejam encorajadores, mais pesquisas com melhor desenho experimental e usando 

amostras maiores são necessárias para fortalecer a tradução de tais intervenções para a 

clínica. Além disso, as aplicações potenciais de análise de interação criança-cão são destacadas 

para a deteção de sinais precoces da perturbação” (Berry, Borgi, & Francia, 2013). A corroborar 

esta ideia, existe um outro trabalho realizado em condições semelhantes, que procura analisar 

estudos e as suas conclusões, numa tabela com os seguintes parâmetros: autores, 

participantes, animal, variáveis dependentes, medição, resultados do estudo e certeza de 

evidência. Dentro dos vinte estudos selecionados, apenas dois foram apontados como 

pertinentes, defendendo que “os avaliadores não eram independentes para fins de 

tratamento”, mas ambos apresentaram descrições detalhadas do processo. Apesar da maior 

parte dos estudos reportar resultados positivos, nesta análise foram classificados com um grau 

insuficiente de evidência, nomeadamente por “a) falta de planeamento experimental; b) uso 

de exemplos práticos; c) uso de sistema de medição construído pelo pesquisador; d) 
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intervenções adicionais como variáveis de confusão, e) falta de detalhe na descrição da 

variável independente e f) falta de relatórios de precisão” (Davis & Scalzo, 2015). 

  

 Ainda que os estudos realizados em torno desta área necessitem de uma 

investigação mais profunda, é inevitável afirmar que os animais, nomeadamente os cães, têm 

um papel positivo no quotidiano das pessoas. “A presença de um cão tem sido identificada 

para reduzir significamente o comportamento difícil, a emoção e a ansiedade verbal em 

crianças com necessidades especiais” (Friesen, 2009). Direcionando o uso dos animais para as 

salas de aula e terapia, Friesen afirma: “porque a socialização e a comunicação verbal são 

desejáveis, tanto em ambientes de sala de aula como terapêuticos, pesquisas em Terapia 

Assistida por Animais indicam que a interação com cães terapêuticos pode apoiar e encorajar a 

socialização neste ambientes, particularmente em crianças que não desejam envolver-se 

socialmente” (Friesen, 2009). Os animais transmitem a sensação de confiança e as crianças 

sentem-se seguras. Deste modo, espera-se que se uma criança que consiga construir uma 

relação com um cão, também poderá fazê-lo com um ser humano. Além do mais, os animais 

possuem a habilidade de proporcionar um bem-estar emocional através do “toque afetivo”. 

Está comprovado que este toque de demonstração de carinho liberta uma hormona, 

endorfina, que acalma e diminui a ansiedade (Beck, 2015). Uma investigação levada a cabo 

pela Capitol University – Ohio, realizou um estudo com dois grupos de crianças com problemas 

emocionais severos, sendo que um era exposto à terapia com um cão e o outro não. O grupo 

que brincou com o animal demonstrou maior compreensão pelos outros e maior controlo da 

impulsividade (Beck, 2015). 

 Apesar de o foco do tema estar direcionado para crianças, a Terapia Assistida por 

Animais é utilizada em diversos ambientes com intervenientes de todas as idades, como os 

idosos. Os cães deslocam-se igualmente às instituições séniores e “mantêm as pessoas ativas, 

estimulam o contato com a realidade, promovem o autocuidado e melhoram o bem-estar 

físico, simplesmente fazendo-as felizes”.19 Da mesma forma, esta terapia é utilizada em prisões 

de modo a atenuar a violência e comportamentos antissociais, mas também como facilitador 

no relacionamento entre os reclusos e os guardas prisionais: “Os efeitos são tão positivos que 

as prisões atualmente usam cães de terapia para reduzir a violência, comportamentos anti-

                                                         
19 Informação obtida através do site Alliance of Therapy Dogs – The Modern Use of Animal Assisted 
Therapy: https://www.therapydogs.com/animal-assisted-therapy/ 

https://www.therapydogs.com/animal-assisted-therapy/
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sociais, casos de suicídio e dependência de drogas. Além disso, os cães também fazem um bom 

trabalho para melhorar as relações entre os internos e os guardas”.20 

 No panorama nacional, a Dog Training Concept é uma escola canina que tem a 

vertente de Terapia Assistida por Animais que descreve este tipo de tratamento como “um 

processo terapêutico no qual o cão é parte integrante do tratamento. (…) articulação com 

profissionais de saúde, de geriatria, educadores e técnicos no sentido de focalizar a ação do 

cão em objetivos específicos previamente definidos com a finalidade de promover melhorias 

no funcionamento físico, social, emocional e/ou cognitivo dos pacientes”.21 Os públicos-alvo 

são portadores de deficiência, reclusos, jovens em risco, crianças e população sénior, com a 

finalidade de lidar com a indiferença, educar para a inclusão social ou a simples ação de 

promover a comunicação e o bem-estar.22 

 Concluindo, a terapia com animais é um recurso facilitador, na medida em que os 

mesmos têm aptidões naturais para estabelecer ligações emocionais com qualquer indivíduo, 

independentemente da sua condição. Seja através de cães, gatos ou cavalos, o contacto com 

animais proporciona confiança ao paciente e consequentemente, bem-estar, permitindo a 

comunicação entre os intervenientes e a desejada terapia. 

  

                                                         
20 Informação obtida através do site Alliance of Therapy Dogs – The Modern Use of Animal Assisted 
Therapy: https://www.therapydogs.com/animal-assisted-therapy/ 
21 Informação obtida através do site Dogs Training Concept: 
http://dogstrainingconcept.com/blog/2013/03/08/banner-1-2/ 
22 Informação obtida através de uma apresentação multimédia da DTC.  

https://www.therapydogs.com/animal-assisted-therapy/
http://dogstrainingconcept.com/blog/2013/03/08/banner-1-2/
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Margarida 
 

Descrição  

 
 A Margarida é uma criança de cinco anos que nasceu prematura de trinta e três 

semanas. Por essa razão a Margarida foi sendo acompanhada por um pediatra do 

desenvolvimento. Aos dois anos de idade, o médico observou, numa consulta, que a menina 

falava em inglês em vez de português. Essa observação, associada à informação sobre a 

dificuldade que a Margarida manifestava na socialização com outras crianças, levou-o a alertar 

os pais para a possibilidade de estarem perante um caso de autismo. Desde então, a 

Margarida iniciou sessões regulares de terapia da fala. Com dois anos e meio, passou a fazer 

terapia com cavalos (equoterapia) e, mais tarde, terapia ocupacional. Uma vez por semana, a 

professora de Educação Especial vai ao colégio acompanhá-la e registar os seus 

comportamentos e evoluções. A Margarida frequenta a educação pré-escolar, a sala dos 

quatro anos do Extrenato António Nobre. 

 Os pais realizaram todos os exames necessários para despistar as causas que 

originavam as dificuldades da Margarida e não houve resultados conclusivos. Efetivamente, 

sabe-se que a Margarida tem dificuldades em alguns momentos em perceber o que se lhe 

pede, principalmente se estiver nervosa. Adicionalmente tem dificuldades em exprimir-se 

verbalmente. Isso foi notório nos contactos iniciais que tive com ela, de tal forma que a mãe 

era a minha tradutora. Obviamente que é uma questão de hábito, pois passado algum tempo 

já conseguia entender a sua linguagem.  

 Desde cedo, a família da Margarida começou a preocupar-se com a sua dificuldade em 

manter um diálogo e em direcionar o discurso para o assunto pretendido. No Plano de 

Intervenção Precoce23, disponibilizado pela mãe, a educadora manifestou uma maior 

dificuldade ao nível da comunicação como manifestar uma necessidade (sede, dor…), em 

responder a perguntas simples na rotina, no diálogo sobre um assunto específico (jogo, 

imagem…). No contexto de grupo, a menina não consegue inicar uma brincadeira com os 

colegas de turma e partilhar um jogo, o que leva a Margarida a brincar muito sozinha no seu 

próprio mundo. 

 Apesar da menina conseguir estabelecer contacto visual com os brinquedos, ainda não 

é capaz de estabelecer contacto visual com as pessoas nem manter a sua concentração numa 

atividade proposta por um adulto. Além disso, ainda é difícil para a Margarida a realização de 
                                                         
23 Plano Individual de Intervenção Precoce (PIIP) - documento que descreve detalhadamente as 
dificuldades da menina, trabalhado em conjunto com a família, professores e terapêutas. 
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frases como “abre a porta”; a menina apenas diz a palavra porta, muito comum nas nossas 

sessões quando já estava aborrecida com determinada tarefa. Uma característica da 

Perturbação do Espectro do Austimo é realizar ações repetidamente e na secção “ A Margarida 

gosta de…” aparece relatado “acender e apagar luzes (de forma repetida)”. 

 Como a Margarida brinca muitas vezes sozinha e no próprio mundo, aprendeu a falar 

inglês ou a repetir frases neste idioma através dos jogos no tablet e dos desenhos animados na 

televisão. Este fenónomo acontece devido às imagens apelativas que a cativam, juntamente 

com a audição para a língua inglesa em associação com a ilustração. A Margarida recorre 

muitas vezes a esse idioma para se expressar, sempre com palavras soltas, como para 

agradecer, diz thank you, mas como explica a mãe: “quando as pessoas tentam falar com ela e 

ela não quer, a Margarida começa a falar inglês, pois pensa que assim ninguém percebe o que 

ela está a dizer e desistem”. 

 A menina tem realmente aptidão para as línguas, de tal forma que já aprendeu a falar 

espanhol nos mesmos moldes, que a permitiu comunicar com outras crianças nas suas últimas 

férias em Espanha, não só de nacionalidade espanhola como francesa. Os pais partilharam 

comigo o seu espanto pelo comportamento da Margarida ao ter tanta facilidade em comunicar 

com meninos de outras nacionalidades e não sentir o mesmo com os colegas da turma que 

falam português como ela. 

A Margarida tem uma personalidade muito vincada e deste modo, sempre que é 

contrariada, manifesta a sua insatisfação em comportamentos pautados pela teimosia, 

aborrecimento e irritação. Dadas as características da criança, prevê-se a dificuldade em 

contrariar estas reações. A mãe tem-se demonstrado precoupada com o comportamento da 

filha, nomeadamente com a situação de “birra”, a que assisti muito frequentemente nas 

sessões. 

 Apesar destas dificuldades, a Margarida revela capacidades excepcionias que os pais 

têm procurado desenvolver como a aprendizagem de línguas e a dança. No próximo ano letivo 

já foi matriculada numa escola que tem um ensino personalizado de acordo com os interesses 

e dificuldades de cada criança.  

 A Margarida tem dois cães, com os quais interage diariamente e desenvolveu uma 

relação muito próxima, demonstrando até sua capacidade em estabelecer um vínculo forte. Os 

cães têm contribuído para a sua evolução comportamental e os pais já confirmaram essa 

mudança positiva, que a torna mais tolerante e independente, pois a Margarida sente que é 

capaz de passeá-los sozinha, porque “diz que é grande”, como a mãe me confidenciou. 

É de salientar o papel incansável dos pais no crescimento da Margarida, que 

demonstram uma grande resiliência para ultrapassar os obstáculos que vão surgindo. É 
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provavelmente por toda esta atenção, acompanhamento e carinho dos pais, que a Margarida 

se tornou numa criança muito meiga, com demonstrações frequentes de afeto. 
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Metodologia 

Posicionamento de investigação 
 

➢ Investigação-Ação 
 

 Este estudo resultou da experiência musical com uma menina com necessidades 

especiais, que envolveu a minha participação ativa em todo o processo de construção e 

execução, sendo adequado considerá-la numa perspetiva metodológica de investigação-ação 

(I-A). Este tipo de método é caracterizado por ser uma exploração refletiva que o indivíduo 

realiza sobre o seu projeto, sujeito a alterações, com a finalidade da melhoria da prática 

(Castro, 2010). 

 A Investigação-Ação pode ser definida como uma família de metodologias de 

investigação que incluem a mudança e a compreensão em simultâneo, recorrendo a um 

estudo com ciclos de reflexão onde se analisa e se altera o processo. Estas reflexões podem ser 

efetuadas o número de vezes necessárias ao longo da investigação (Coutinho, 2013). 

 

➢ Ferramentas de registo 
 

Dado o método de investigação (I-A), o observador é um elemento relevante durante todo 

o processo, sendo que a análise dos dados é de carácter subjetivo e a relação com o 

interveniente influenciadora no procedimento. Deste modo, os tipos de observação foram, 

inicialmente, não participante, quando apenas observava o comportamento da Margarida em 

sua casa, e mais tarde, participante que “consiste na técnica da observação direta e que se 

aplica nos casos em que o investigador está implicado na participação e pretende 

compreender determinado fenómeno em profundidade” (Castro, 2010). 

Para documentar todas as questões de investigação que decorriam ao longo deste 

processo foram recolhidos dados através de registo de gravação áudio e diário de bordo. Este 

tipo de anotação escrita contém dois modelos de processo: i) processo descritivo: descrição de 

cada uma das sessões, num registo informal e pessoal; ii) processo reflexivo e criativo: ideias 

para as seguintes sessões e interpretações dos acontecimentos decorridos. De modo a não 

comprometer o registo das ocorrências de cada sessão, os diários foram escritos no próprio 

dia ou, quando não era possível, imediatamente no dia seguinte. Foram analisados de sessão 

para sessão, e mais tarde agrupados em fases, para delinear as estratégias que funcionavam 

ou não com a Margarida, permitindo-me refletir e retirar conclusões para as seguintes sessões. 

Todos os diários de bordo encontram-se em anexo, no final do documento.  
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 As imagens retiradas das gravações audiovisuais para consulta pessoal tiveram o 

consentimento dos pais e foi um tipo de registo indispensável para a análise qualitativa dos 

dados e consequente escrita das sessões. 

 

 

Sessões 

 

Esta viagem com a Margarida foi realizada num período de quatro meses, com 

periodicidade semanal, em minha casa, sempre com a presença da mãe ou do pai e em alguns 

dias, dos dois. 

O projeto teve diferentes fases de concretização, tendo sofrido alterações durante o 

processo, característico de uma investigação-ação: 

• 1ª etapa - observação não participante: recolha de informações sobre a Margarida 

e criação de uma relação mais próxima. 

• 2ª etapa - observação participante: utilização do piano e da interação com os cães 

como meio de comunicação. 

• 3ª etapa – observação participante: utilização de vários instrumentos e recursos 

musicais e interação com os cães como meio para comunicar com a Margarida. 

➢ Observação não participante 

(3 + 1 sessão) 
 

Esta etapa compreendeu três sessões – 31 de dezembro, 2 e 5 de janeiro - nas quais eu 

me deslocava até à casa da Margarida para conhecer o seu mundo, com o objetivo de 

estabelecer uma relação de proximidade com a criança. Registei uma quarta sessão que não 

foi planeada, numa exposição canina, ainda que antecipadamente tivesse o conhecimento que 

ia estar com a Margarida. Este momento com ela, permitiu-me aperceber de uma importante 

característica sua para este trabalho relacionada com os sons não usuais na sua vida. 

Esta fase foi muito importante para mim e para o desenvolvimento do projeto, uma 

vez que conhecia apenas a Margarida de situações pontuais, sem dispensar muito tempo para 

nos relacionarmos. Estas sessões realizadas em casa da Margarida, que foram o primeiro 

contacto que tive com o seu mundo, permitiram-me entender que se tratava de uma menina 

especial e que iria entrar numa viagem bastante complexa, constatação que me fez questionar 

se realmente tinha capacidade para arriscar num projeto deste tipo. 

A Margarida é uma criança com dificuldades em relacionar-se com outras pessoas, 

nomeadamente adultos. Sempre que chegava a sua casa, ela vinha ter comigo para me 

cumprimentar, pois a mãe dizia sempre para “dar um beijinho à Sara”, mas, depois disso, 
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dirigia-se imediatamente para os seus bonecos e mergulhava no seu mundo, mundo esse difícil 

de entrar. A dificuldade não se estendia propriamente ao nível da audição, pois a Margarida 

escutava e entendia as perguntas que lhe eram feitas. O que sucedia era a menina não ter 

interesse em nada do que lhe dizia ou propunha. Concluí nesse instante que estava perante 

uma criança que, para além de apresentar as dificuldades já descritas anteriormente, tinha 

uma personalidade extremamente vincada que, como dizem os pais, “a impede de evoluir 

mais rapidamente”. 

 Apercebi-me igualmente que a Margarida é uma menina extremamente musical 

através dos vídeos que a mãe colocava na televisão, de modo a que eu pudesse observar o seu 

interesse pela música, mas também pelas imagens, que eram apelativas. Testemunhei um 

momento que demonstrou isso mesmo quando a mãe colocou a música do Halloween: “Ficou 

muito feliz, aos pulos pela sala, e quando começou a cantar, aproxima-se do piano pequenino 

que tem, e toca no mesmo tempo num registo e num tom muito semelhante ao da música. Foi 

um momento muito curioso e surpreendente, pois partiu dela mesma. Fez isto três vezes e 

depois continuou aos saltos e pequenos gritos pela sala” (Citação diário de bordo – 2.1.19). 

O uso da língua inglesa para se expressar ou encenar as personagens das suas 

brincadeiras foi recorrente, idioma esse que aprendeu devido aos desenhos animados. 

Como referido, a quarta sessão foi num ambiente completamente distinto, que me 

permitiu constatar que a Margarida tem um ouvido extremamente sensível. Quando a menina 

chegou ao local da exposição, fomos passear um pouco para ver os cães, animais que gosta 

tanto. “O nosso pavilhão era divido fisicamente com outro por umas placas altas, mas que não 

chegavam ao teto. Deste modo, via-se parte de cima de um insuflável e ouvia-se o som da 

máquina do ar. Não tinha reparado nesse barulho até chegarmos ao local. A Margarida 

colocou as mãos nos ouvidos e começou a chorar. Eu não percebi porquê, pensava que era por 

não ter feito festas a outro cão. Agarrou-se a mim com ansiedade e sempre com a mão nos 

ouvidos, dizendo “mamã”. Foi agarrada a mim até à mãe e eu expliquei que ela começou assim 

do nada e a mãe disse “deve ter sido do barulho do insuflável”. Eu fiquei muito surpreendida, 

pois nem me tinha apercebido desse som. Explicou-me que a filha tem um ouvido muito 

sensível e que sons fortes e repentinos, não tolera e a deixam angustiada” (Citação diário de 

bordo – 13.1.19). 

Após estas sessões de observação, percebi que ia ser um desafio não só relacionar-me 

com a menina como também criar estratégias para captar a sua atenção. A Margarida tem 

bastante sensibilidade auditiva e por esse motivo, todos os sons que fazia, não só com  o piano 

como também com a voz, até no simples ato de falar, teve de ser progressiva para não lhe 

causar dor e consequente, aversão ao instrumento. 
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➢ Observação participante – 1ª parte 

(4 sessões) 
 

 Esta parte é referente a um conjunto de sessões em que tentei recorrer 

exclusivamente ao piano como meio de comunicação entre as duas. O foco inicial do projeto 

era conseguir que a Margarida tocasse o instrumento, foco esse que foi fruto de alteração. 

Esta parte compreende as sessões do dia 19 e 27 de janeiro e 3 e 8 de fevereiro. 

 A mãe disse-me que a criança nunca tinha visto um piano de cauda. Como sabia que 

Margarida perde o interesse muito facilmente, procurei arranjar uma estratégia que a 

mantivesse atenta: o piano tinha de estar sempre fechado para que o processo de abertura a 

deixasse curiosa com o propósito final. Tudo o que se realiza com a menina é do seu interesse 

por um curto período de tempo, e este método não foi exceção. Contudo, como a Margarida 

vai para todo lado acompanhada por um boneco, a utilização destes objetos para a incentivar 

a realizar o pretendido, teve sucesso em algumas tarefas, como tocar nas teclas e nas cordas 

com eles: “Ela trazia um tubarão rosa muito pequenino em borracha que tinha o nome de 

“little shark” e eu usei-o para tocar nas teclas e nas cordas, dizendo que o tubarão também 

tocava piano. Dei-lho para a mão e ela tocou algumas notas com ele e depois deu-mo 

novamente para a mão. Depois de insistir para ela se sentar, ela lá se sentou de livre vontade e 

sozinha ao piano. Colocou as duas mãos no teclado e começou a tocar, satisfeita. Coloquei o 

meu pé no pedal e ela ainda ficou mais curiosa com o som, explorando todo o teclado. Toquei 

algumas vezes nas cordas enquanto ela tocava e senti que ela estava a apreciar o momento”. 

Na primeira abordagem ao piano, confirmei a sensibilidade do seu ouvido quando, 

propositadamente, toquei notas graves e agudas para saber exatamente até onde podia ir de 

cada vez. O desagrado foi imediato, colocando as mãos nos ouvidos. Desse modo, utilizei 

sobretudo o registo médio e progressivamente adicionei os sons que eram mais “agressivos” 

para o seu ouvido, de maneira a que fosse tolerando cada vez mais uma gama mais alargada 

de registo.  

Como princípio, a primeira reação da Margarida a algo que não seja proposto por ela é 

fazer birra e dizer “não” constantemente, ocorrência que marcou o início de todas as sessões. 

Não há nada que se possa fazer em relação a esse comportamento, apenas diminuir a sua 

duração com alguma novidade, como uma imagem. De qualquer das formas, nesta primeira 

parte, não houve necessidade de introdução de algo novo, pois a casa por si já era uma 

novidade para a Margarida, por isso, mesmo com a birra inicial, havia sempre alguma coisa 

que a menina ainda não tinha observado, o que foi uma vantagem para mantê-la calma. 
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Nestas quatro sessões, apenas na segunda senti que consegui, novamente por breves 

momentos, comunicar com ela através de um jogo que ela mesma criou. Tenho umas 

borrachas coloridas com forma de vários animais e como a Margarida gosta muito deles, 

utilizei estes objetos como estratégia para captar a sua atenção e curiosidade. “Ela pegou no 

panda e começou a tocar nas teclas de cima para baixo e a dizer “taca-taca” seguidamente, e 

eu imitei-a. Ela achou engraçado e respondeu-me com a mesma sequência no sentido oposto, 

com sorriso na cara. Fizemos este pequeno jogo de comunicação durante pouco tempo, mas foi 

a primeira vez que senti que conseguimos comunicar e entrei no mundo da Margarida” 

(Citação diário de bordo – 27.1.19).  

Num outro momento, explorei o material que a Margarida trazia e “fiz movimentos 

com os bonecos como tocar nas cordas, deixá-los parados nas armações do piano e depois 

fazer um grande movimento circular, com som associado da minha voz, até cair em várias 

teclas do piano. Pensava ter sido em vão até que estava a falar com a mãe e a Margarida 

imitou o que eu estive a fazer! E ainda o fez algumas vezes.” (Citação diário de bordo – 

27.1.19).  

Numa sessão, delineei o objetivo de apenas a Margarida ouvir música, estando eu já a 

tocar piano quando ela chegasse. Como era algo que ainda não tinha visto, demonstrou 

espanto quando me viu ao instrumento, mas a sessão não se desenvolveu da maneira que 

pretendia, pois a Margarida fez birra (desta vez, porque queria estar com o primo) – “e eu 

percebi que não ia conseguir mais nada dela naquele dia” (Citação diário de bordo – 8.2.19). 

Os cães estiveram presentes em três sessões desta primeira fase. Como a menina não 

tinha confiança com eles, a presença dos mesmos não teve um impacto logo direto, mas a 

relação foi crescendo no decorrer do projeto. 

 
 

➢ Observação participante – 2ª Parte 

(7 sessões) 
  

Esta parte do trabalho inclui as restantes sessões, compreendidas entre fevereiro e 

abril. Há uma divisão de fases, pois concluí que o uso exclusivo do piano não iria trazer mais 

resultados e dessa forma, o meio para atingir os objetivos a que me propus teve de ser 

alterado. Com esta modificação,  pretendi recentrar o projeto no desenvolvimento da 

comunicação musical entre as duas, a partir dum conjunto mais diversificado de recursos 

sonoros e da criação de momentos musicais a partir da ideia de jogo. Assim sendo, introduzi 
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novos instrumentos como maraca, tambor, pandeireta, xilofone e harmónica que 

apresentavam uma imagem infantil, juntamente com o uso mais frequente da voz. 

De forma a cativá-la, as sessões foram alternadamente entre o jardim, quando as 

condições metereológicas eram favoráveis, a sala do piano e o hall da entrada. Na continuação 

da conquista da sua atenção, a distribuição dos instrumentos pelo espaço tinha de ser sempre 

diferente, como por exemplo, estarem espalhados, delineando o caminho da entrada de casa 

até à sala do piano – “Lá entramos no jardim e a Margarida ficou admirada, pois nunca tinha lá 

estado, então era tudo “uau” para ela” (Citação diário de bordo – 16.2.19). 

 

Nesta parte do projeto, a Carla Costeira24 participou em duas sessões que com o seu 

instrumento, saxofone, ajudou-me a cativar a criança por períodos mais longos. 

Um recurso que surgiu útil sem ser planeado foi um buraco no meio do jardim, que a 

Margarida denominou “surpresa”. “Então ocorreu-me colocar um instrumento de cada vez lá 

dentro e chamava-a para ver a surpresa. Ela chegava e dizia “surpresa!”  e eu dizia para ela ir 

ver o que era e ela lá ia. Tirava toda contente e inventei no momento a música da “festa da 

surpresa” – consistia em ir e vir ao fundo do jardim a tocar o instrumento e a cantarolar como 

ela fazia. Fizemos isto algumas vezes e quando chegou à parte da harmónica, ela não a largou 

mais e continuou a tocar pelo jardim” – (Citação diário de bordo – 16.2.19).  

 

Outra estratégia que pretendia alimentar a curiosidade da Margarida foi a colocação 

de pequenas imagens de animais, sendo possível realizar um jogo de imitação dos sons de 

cada um, com a ajuda do saxofone, quando a Carla estava presente. A criança não aderia ao 

jogo, mas ficou sempre atenta ao som do instrumento. – “A Carla começou a tocar algumas 

notas e eu e a Margarida estávamos mesmo ao lado dela. Comecei por soprar para dentro do 

saxofone com a Carla a ajudar no som, como se fosse vento. A Margarida achou piada ao que 

fizemos e então copiou e sorriu de contentamento por também ter feito. Tentámos fazer isto 

outra vez, mas já não tinha interesse para a Margarida” (Citação diário de bordo – 18.4.19). 

Ainda assim, a execução de outras brincadeiras como atirar bolinhas de papel para dentro do 

mesmo e dizer “ploc” com uma nota que era tocada simultaneamente, ou jogar às escondidas 

seguindo o som do saxofone, cativavam o interesse da Margarida. 

 

                                                         
24 A Carla é uma colega que também frequenta o Mestrado em Ensino de Música, estando a desenolver 
um projeto educativo sob a orientação do Prof. Paulo Rodrigues. O seu trabalho, assim como o meu, 
explora a comunicação musical, assim que a partilha de ferramentas musicais foi fundamental para a 
expansão de recursos a utilizar. 
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Numa das sessões, a Margarida foi acompanhada por um brinquedo, um gatinho de 

peluche, que era novo, daí a desconexão com ele ter sido impossível. Como foi na sala do 

piano, tentei usar o boneco para tocar e assim chamar a atenção da menina. Ela tocou todas as 

notas do piano, pegou no peluche e voltou a sentar-se para brincar com ele. Nesse dia, 

coloquei os restantes instrumentos no chão e ainda que ela ficasse espantada, não tocou em 

nenhum apesar da minha insistência. De modo a terminar com a obcessão com o gato, disse 

que o animal ia dormir e a Margarida viu ali o início de uma brincadeira. Pediu-me depois para 

acordá-lo e assim sucessivas vezes. Para recorrer à música e aos instrumentos, usei o tambor 

para que ela acordasse o gato. Então ela dizia “acorda” e tocava no tambor a dizer “acorda 

gato!”. A Margarida também quis participar ativamente na brincadeira, então utilizei a 

pandeireta para acordar a menina e ela, depois de acordada, tocava no tambor para acordar o 

gato. A felicidade da Margarida era tal, que sem ninguém lhe pedir, dirigia-se ao piano e 

tocava todas as notas – “Afinal a sessão não foi em vão e através do jogo do gatinho dormir, 

conseguimos utilizar os instrumentos para comunicar” (Citação diário de bordo – 2.3.19). 

 

Em três sessões houve a presença do Professor Paulo Rodrigues, da Carla e na última, 

os dois em conjunto. Sem dúvida que a assistência dos mesmos foi mais uma forma de cativar 

a Margarida, mas foi igualmente atraente para a menina a melódica que o Professor levou 

para uma sessão, e a Carla o saxofone para outra, ainda que o dia em que o Professor esteve 

presente, metade foi a fazer birra, pois queria o pai. Nessa sessão, tentámos com todos os 

recursos ao nosso alcance – melódica, balões, iPad, voz e os instrumentos descritos 

anteriormente – acalmar e cativar a menina: “Comprei um metalofone colorido com o focinho 

de um animal e mostrei algum espanto na esperança de cativar a Margarida. Comecei a tocar, 

mas ela pegou na baqueta que eu não estava a utilizar e atirou para o chão, com raiva. Então o 

Professor pegou na ideia dela e disse “ah que giro, vamos tocar assim então” e atirava como a 

Margarida fez”. Numa outra tentativa, o Professor pegou na melódica e começou a tocar pelo 

jardim enquanto que eu e a mãe brincávamos com um balão ao som da música. Utilizei 

também as tecnologias com o meu iPad e abri uma aplicação que tinha um teclado com sons 

de animais, que a cativa bastante, mas neste dia era só por breves momentos. Recorremos 

novamente à melódica e pedimos à mãe que se sentasse com a Margarida ao colo a embalá-la 

enquanto eu e o Professor improvisávamos uma melodia. Foi um início de sessão muito 

complicado e esgotante e não conseguíamos prever nenhuma melhoria de comportamento, 

sempre na dúvida se havíamos de encerrar a sessão. Contudo, ainda insistimos. Seguimos para 

a sala do piano e depois da surpresa da presença do pai, a menina transformou-se noutra 

pessoa totalmente diferente. Depois da mãe cantar a música “atirei o pau ao gato” com a 
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Margarida ao colo acompanhada ao piano pelo Professor que tocou piano sem interrupções de 

modo a encontrarmos um momento de equilíbrio emocional e musical e efetivamente, houve 

momentos de uma conexão muito grande entre mim e a Margarida, conseguindo mesmo que 

ela cantasse comigo. Foi uma sessão complicada, mas valeu a pena o esforço, pois posso 

afirmar que eu e a Margarida estabelecemos uma comunicação, e a meu ver comovente – “A 

Margarida estava muito recetiva e a participar muito bem. Começámos a cantar e a ela 

cantava comigo e mudava de notas também! Foi muito surpreendente e agradável sentir que 

ela estava a ceder” (Citação diário de bordo – 24.3.19). Nesta sessão, concluímos que a 

Margarida pode mudar completamente o seu comportamento quando se lhe fazem as 

vontades, mas comprova-se que a sua postura é um obstáculo para estabelecer comunicação 

ou uma relação. Aliás, consigo concluir que a sua personalidade vincada foi uma barreira em 

todas as sessões, demonstrando um comportamento com perfeita noção das complicações 

que me trazia.  

 

Na presença da Carla, o que atraiu mais à menina foi o instrumento, pois nunca tinha 

visto um saxofone. Os instrumentos improvisados como copos de iogurte e shaker que 

permitiu explorar outros ritmos. Igualmente a utilização de grasnadores e kazoo criaram 

ambientes mais melódicos. 

A Margarida interpreta personagens na sua cabeça e fala em voz alta com frases que 

não se entendem, mas que são extremamente musicais. Algo que na primeira fase não tinha 

capacidade para fazer e que agora nesta parte foi uma estratégia à qual recorri sempre que 

tive oportunidade: “responder” a essas frases imitando-a ou utilizá-la musicalmente ao 

contrário. É um método que nem sempre a Margarida adere, mas de certa forma não deixa 

que a sua musicalidade passe despercebida.  

 

Após várias tentativas de escolher o cão ideal para participar no projeto, concluí que o 

que tinha melhores características para lidar com a Margarida era o Anouk, um galgo russo 

com temperamento tranquilo e paciente, cujo pelo é “fofinho” como a menina lhe chamava. A 

presença do animal foi sem dúvida relevante não só para executar a função de intermediário a 

nível de comunicação entre nós, como também para transmitir confiança à criança. Por 

exemplo, “A Margarida costuma ter medo de descer as escadas sem a mãe, tem de ter sempre 

a mãe por perto. Mas, curiosamente, ela desceu as escadas acompanhada pelo Anouk! E eu 

disse à mãe e ela disse “inédito! Ela nunca desce sozinha, mas o Anouk, como espera por ela, 

sente-se confiante”” (Citação diário de bordo – 31.3.19). Ainda assim e, apesar de gostar do 

Anouk, a paixão da Margarida é a Mel, uma cocker, que para minha surpresa era 
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extremamente tolerante com a menina, permitindo-lhe tudo o que não permite a mais 

nenhuma criança - Entretanto a Mel entrou em cena e como sempre a Margarida ficou muito 

feliz, pois adora a cadela. Lá esteve à volta dela imenso tempo a dar miminhos e a dizer “que 

fofinha”, “mel” (Citação diário de bordo – 18.4.19). 

 

 Embora estejam a ser apenas descritos momentos de sessões cujas estratégias 

funcionaram, ainda que por breves períodos de tempo, houve momentos e até mesmo uma 

sessão completa que não foi possível realizar nada com a Margarida. Neste caso, a caminho de 

minha casa, a menina viu um balão e a mãe não lhe deu. Ela entrou e saiu de minha casa aos 

gritos em birra. Apenas houve um momento que utilizei um jogo do iPad, que consistia num 

teclado em que a escala musical podia ter o som do animal pretendido. Apesar da curiosidade, 

a sua atenção durou no máximo um minuto e o resto foi tudo choro. Quando é assim, e 

confirmado pela mãe, não há nada a fazer para que ela se acalme até ter o que quer. Seguindo 

esta linha, quando viu a porta da sala a abrir para ir embora, mudou de imediato o 

comportamento, sorrindo, porque tinha conseguido o que pretendia – “… a sessão foi muito 

desgastante. A Margarida berrava tão alto ao ponto de não ouvir o que a mãe dizia e 

estávamos todas na mesma sala. Fiquei um pouco desmotivada, pois senti que a sessão não 

valeu de muito. Por outro lado, fiquei contente com o comportamento do Anouk, pois aguentou 

o tempo todo na sala connosco e lidou muito bem com a situação” (Citação diário de bordo – 

10.3.19). 
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Observações complementares 
 

 Paralelamente a esta viagem que realizei com a Margarida, experienciei vários 

momentos que contribuíram positivamente para o projeto que desenvolvi. 

 

Música, Criatividade e Educação 

  

O meu lançamento neste mundo completamente fora da zona de conforto foi numa 

disciplina opcional Música, Criatividade e Educação na Universidade de Aveiro, lecionada pelo 

Professor Paulo Rodrigues, durante o primeiro semestre do segundo ano do Mestrado. A 

entrada para um novo mundo musical deu-se logo na primeira aula, quando o Professor a 

iniciou sem falar, apenas projetando frases no computador, e em seguida apresentamo-nos 

todos, dizendo o nome de cada um com ritmos diferentes, dando sempre origem a uma nova 

tarefa. Soube a partir desse momento que a disciplina ia ser um grande desafio para mim que, 

para além de ser introvertida, desde os cinco anos que estudo música e nunca me tinha 

deparado com uma aula em que a partitura não era um pentagrama musical. 

 Esta disciplina foi sem dúvida a minha base para iniciar as minhas aventuras com a 

Margarida, donde retirei ideias para realizar com ela. Imitar o som dos pássaros, recorrer a 

instrumentos não convencionais como os tubalões ou caixa de sons, cantar melodias criadas 

por mim ou uma simples improvisação ao piano foram alguns recursos que utilizei com a 

Margarida, que podem parecer óbvios à primeira vista, mas que nunca se tinham cruzado no 

meu caminho. 

 Graças a esta unidade curricular tive a grande oportunidade de participar num projeto 

desenvolvido com a AVISPT21 – Associação de Viseu de Portadores de Trissomia 21 que juntou 

pessoas com deficiência para uma apresentação musical denominada “Porcelana, Cristal e 

Pássaros”, recorrendo novamente a instrumentos não convencionais como louça da tão 

conhecida fábrica Vista Alegre tocadas com baquetas e os instrumentos mais habituais como 

violino ou saxofone, executados pelos restantes elementos da turma. 

 Neste concerto, assim como nas aulas, foi recorrente utilizar uma palavra, som ou 

expressão de uma pessoa e repeti-la em conjunto, como um eco, o que criava um efeito muito 

interessante. Este foi sem dúvida o recurso mais utilizado por mim nas sessões com a 

Margarida, pois a menina dizia muitas vezes frases descontextualizadas, espontâneas e na 

maior parte das vezes em inglês, fruto de desenhos animados, que inicialmente tentava 

compreender e perguntar à mãe o que dizia. Apercebi-me que entender era em vão e repetir 
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ou responder na mesma linguagem podia criar um momento mais apelativo, tanto para mim 

como para a Margarida, ainda que ela raramente continuasse com a “conversa”. 

  

Participação nas sessões do projeto da Carla 

 

A Carla é uma colega e amiga que está a desenvolver um projeto que se assemelha ao 

meu a nível de recursos musicais, diferindo no número de intervenientes. O seu percurso já 

sofreu algumas alterações, começando com uma turma de infantário, donde se destacaram 

três crianças pelas suas características singulares e passou a trabalhar com elas. Fui a duas 

sessões do projeto, sendo que a segunda já só tinha um menino, porque um teve de se mudar 

para uma escola com necessidades especiais, uma vez que era surdo, e a família do outro 

menino não tinha condições para pagar a escola. 

 De qualquer forma, tive a sorte de ter participado numa sessão onde estavam os três 

juntamente com o Professor Paulo Rodrigues e foi muito enriquecedora, pois cada um tinha as 

suas particularidades. 

O Leandro é um menino muito meigo, com um espírito muito criativo que se destacava 

quando delineava o rumo do jogo, tinha a incrível curiosidade de se recusar a falar na escola, 

mas em casa a família confirmava que mantinha diálogos. É impressionante observar como a 

criança não dizia nada e ao mesmo tempo o seu olhar e algumas expressões físicas 

transmitiam tanto. O Leandro, nesta sessão, ficou sozinho connosco e ele próprio sem falar, 

ainda que tentássemos muitas vezes comunicar verbalmente com ele, criou e comandou uma 

pequena história com a utilização dos instrumentos que estavam à nossa disposição. Ainda 

que o tema recorresse à violência com supostas armas, o menino estava muito satisfeito com 

toda a performance que ele próprio batia palmas no final, para nós e para ele. 

O Dinis é uma criança com problemas auditivos e que só há relativamente pouco 

tempo tinha colocado o aparelho para ouvir. Daí estar num mundo de descobertas. Igualmente 

meiga e sem falar quase nada, esta criança demonstrava algum receio quando o exercício a 

executar era de colocar o balão no saxofone (instrumento da Carla) e ouvir as vibrações. Como 

ainda estava a descobrir o mundo, era uma sensação que o assustava. Contudo, participava 

alegremente nas outras atividades, tanto com balões como com tubos por onde cantávamos, 

com a devida atenção para não o assustar. 

O Angelino é um artista em ponto pequeno, que tem uma energia imensa e adora ser 

o líder do grupo. Este menino fala bem mais que os outros, mas não se percebe nada ou quase 

nada do que diz, daí a comunicação verbal com estas crianças ser um método sem sucesso, 



 

43 
 

 

apesar de perceberem o que dizemos. O Angelino adora dançar, cantar e ser o comandante 

das atividades, sendo que me deparei com um momento na sessão que foi marcante pelo 

sentido de liderança e protagonismo. Tínhamos ao nosso dispor caixotes de cartão para 

ensinar às crianças a reciclagem, objetos que usamos para tocar ritmos. Sentámo-nos todos 

para partilhar e o Angelino não deixou, porque era tudo dele e não pretendia que alguém 

tocasse para além de ele próprio. A expressão dele ao demonstrar o seu descontentamento foi 

tão sentida que se tornou num momento cómico. 

A descrição mais pormenorizada das sessões encontra-se em anexo, uma vez que não 

pretendo descrever o desenvolvimento das mesmas, mas sim demonstrar que tive acesso a 

outros universos que me permitiram retirar ideias, não só para aplicar nas minhas sessões com 

a Margarida, como também para futuros projetos. 

 

Sessão de Terapia Assistida por Animais 

 

Desde o primeiro momento em que o Professor demonstrou interesse na participação 

dos meus cães no projeto, procurei compreender o papel dos animais com pessoas 

excecionais. A minha mãe dá aulas de música numa escola – Escola Básica e 2, 3 de 

Matosinhos – cuja parte de Educação Especial está bastante desenvolvida e quando comentei 

que iria colocar os cães no projeto, disse-me logo que já se realizava essa terapia na sua escola 

há alguns anos com a DTC Social (Escola de treino canino com a vertente de Terapia Assistia 

por Animais). Demonstrei o meu interesse em assistir a uma sessão e na semana seguinte 

estava na escola para observar este fenómeno, que a mim me atrai desde há muito tempo – o 

papel dos animais no desenvolvimento de pessoas com ou sem deficiência, tanto a nível 

cognitivo como social e motor.  

 O Cusca, o cão que estava de serviço naquele dia, entrou na escola acompanhado pela 

sua cuidadora e uma psicóloga, em direção à sala de Ensino Especial, e eu que estava à espera 

na entrada, segui-o em direção à sala. Quando entrei, deparei-me com uma turma de nove 

alunos com deficiências realmente graves, nenhuma comparada com a Margarida. De 

qualquer das formas, tive interesse em perceber o trabalho do cão e observar o 

comportamento das crianças na sua presença. 

 Todos os meninos já estavam à espera do Cusca e alguns demonstraram um pouco de 

receio, outros queriam mesmo estar com ele o tempo todo da sessão. O cão cumprimentou 

individualmente cada menino e desde logo, percebi que o papel do cão era de certa maneira, 

tranquilizá-los para que a psicóloga conseguisse exercer o seu trabalho. Detetei igualmente 

que a parte cognitiva – atividades que implicava o pensamento como entender uma imagem, a 
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motora – em certas atividades era pretendido que caminhassem com o cão, ainda que com 

dificuldades, e a social – constante interação com o cão e consequentemente relação com a 

psicóloga, estavam a ser desenvolvidas em conjunto naquela hora. 

 O Cuscas trabalhava muito bem através da recompensa de biscoitos e era obediente, 

demonstrando sempre paciência e tolerância com as crianças quando estas berravam e se 

exaltavam mesmo à sua frente.  

 Sem qualquer dúvida que testemunhei um trabalho complexo, que envolveu tempo e 

dedicação de treino do animal, mas também da terapia em si, que atingia tópicos que 

pretendiam ser desenvolvidos de uma forma lúdica, e demonstrou igualmente um lado 

humano muito forte ao ver as crianças a terminarem esta hora de trabalho com um sorriso 

estampado no rosto. O relatório desta sessão está acessível no anexo. 

Após presenciar este trabalho, calculei que a presença de um dos meus cães nas 

sessões da Margarida poderiam facilitar a comunicação entre nós, pois a menina adora 

animais. Em quase todas as sessões, o cão esteve connosco e a sua assistência ofereceu à 

Margarida tranquilidade e confiança durante o tempo que estava comigo. 

 
 

Paluí, Está Aqui? 

 

Paluí, Está Aqui? foi um projeto desenvolvido pela direção artística da Professora 

Helena Caspurro, inserido na agenda de Ao Alcance de Todos - programa de carácter artístico e 

de inclusão social da Casa da Música. 

 Interpretado por alunos e docentes dos cursos de música e de ensino de música da 

Universidade de Aveiro, da Escola Superior de Educação do Porto, alunos do 1º ciclo do Centro 

de Infância, Arte e Qualidade da Universidade de Aveiro, a voz principal deste espetáculo 

foram os utentes do Serviço de Reabilitação Psicossocial do Hospital Magalhães Lemos, 

portadores da doença psiquiátrica esquizofrenia.  

 Os instrumentos foram adaptados a cada grupo que participou neste projeto, sendo 

que a utilização dos convencionais, não se extendia aos utentes, daí a criação de novas formas 

não tradicionais de “fazer música” como os kazoos, os shakers ou até mesmo sacos de plástico 

que criavam um ambiente sonoro propício ao momento. 

 O contacto com estas pessoas, que não têm acesso a esta arte tão facilmente como 

nós, e a sua entrega e boa disposição constante, tanto nos ensaios como nos espetáculos, 

demonstra que a arte é de facto um elo de ligação muito grande entre as pessoas.  
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 Os instrumentos que utilizei no Paluí, como os kazoos e os shakers, foram igualmente 

utéis para a Margarida, que demonstrou interesse principalmente pelo segundo, por ser 

colorido e ter um som que não era usual para ela.  
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Reflexões Finais 
 

O meu olhar 

 

 Assumi este projeto com o objetivo genérico de adquirir novas ferramentas musicais 

que permitissem aumentar o meu leque de estratégias de comunicação e relacionamento. 

Interessava-me em particular compreender de que forma se pode estabelecer uma relação 

com uma criança com necessidades especiais usando a música como mediador. 

 A Margarida é uma menina com comportamentos imprevisíveis, o que dificultou a 

execução do plano que tinha previsto e me levou a procurar outros recursos que não o piano 

como meio principal para entrar no seu mundo. Na verdade, não foi apenas a busca de outros 

recursos, mas um processo muito mais complexo, de conjugação de diferentes meios, também 

estes utilizados de forma imprevisível, para que em cada sessão e em cada momento, pudesse 

cativar o interesse da Margarida e estabelecer a comunicação nos dois sentidos. 

 

 Apesar de saber que o meu trabalho não permite tirar conclusões definitivas sobre o 

que seria uma metodologia clara e objetiva para um trabalho musical com a Margarida, detetei 

que existem alguns fatores que promovem a atenção da Margarida. O mais óbvio é a 

constante mudança do espaço a ser utilizado em cada sessão como ponto de partida para criar 

o “efeito surpresa” em relação ao meio envolvente. Deste modo, desperta todos os sentidos 

da Margarida, tornando-a mais atenta e recetiva aos diferentes estímulos. O segundo fator 

que constatei de maior importância, foi perceber os seus interesses e utilizá-los como forma 

de aproximação do seu universo. Neste caso, foi o seu gosto pelos animais que me permitiu 

abrir algumas portas para o meu trabalho. Comecei por utilizar brinquedos em forma de 

animais e seus sons, até introduzir a presença de dois cães com os quais foi estebelecendo ao 

longo das sessões uma relação de confiança que me permitiu chegar mais perto. Como 

ferramenta musical, concluí que a voz é o instrumento principal da Margarida. Contudo, para o 

seu sucesso, é fundamental a alternância com outros recursos musicais para não criar um 

ambiente monótono que a faça perder o interesse. Por fim, foi de extrema importância a 

presença dos pais nas sessões, que são o elo de ligação entre o mundo real e o mundo da 

Margarida. 

 

É de salientar que todos os estudos aos quais tive acesso, nomeadamente os de 

Terapia Assistida por Animais, são realizados através de um investigador distante/avaliador 
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independente para que os resultados não sejam afetados nem manipulados. A escassez de 

relatos de experiência pessoal com animais é notória, sendo que uma visão direta tem 

igualmente peso e importância na evolução desta área. Não sendo eu de todo profissional e 

sem qualquer experiência, sempre defenfi que os animais têm um poder de inclusão e bem 

estar que se transmite naturalmente. Através desta viagem com a Margarida, comprovei 

efetivamente que houve uma mudança de comportamento, uma mudança positiva com a 

presença dos cães que a fizeram sentir mais confiante e consequentemente mais recetiva, 

dentro dos possíveis, ao que lhe era proposto. Acredito que a minha visão ou a visão de 

qualquer outra pessoa que tenha testemunhado esta mudança de comportamento é válida 

quando se acompanha todo o processo de evolução do percurso da criança ou indivíduo com o 

animal. 

  

Todo este tempo com a Margarida, foi sem dúvida gratificante e muito positivo tanto a 

nível profissional como pessoal. Apesar de nem sempre decorrer como eu gostaria, a 

convivência e o conhecimento da personalidade da menina, compensou todos os momentos 

menos bons, como os gritos e as birras. O facto de a Margarida me incluir nas brincadeiras dela 

em casa, dar o meu nome a um boneco dela ou ver-me na televisão e dizer “olha a Sara mãe, 

que fofinha” já vale muito, mesmo que no final não se saiba nem se consiga provar que estas 

sessões a fizeram melhorar. Posso afirmar que a comunicação entre nós existiu, ainda que não 

de forma continua, já foi um grande progresso, tendo em consideração as dificuldades da 

criança. 

 

A Margarida ensinou-me a ver que há diversas formas de fazer música e de estabelecer 

comunicação sem recorrer necessariamente à forma verbal. Como futura pedagoga, este 

projeto estimulou a minha capacidade de interpretação de personalidades e comportamentos, 

tornando-me mais tolerante e atenta às necessárias adaptações de ensino vocacional a 

metodologias alternativas de acordo com as qualidades e aptidões de cada indivíduo. 

 

A minha formação é clássica e o facto de não ter uma partitura para seguir sempre me 

deixou reticente e por vezes perdida em algumas sessões. Mas com o tempo, aprendi a 

encarar o mundo clássico de outra forma, a expandir os meus horizontes e ser mais recetiva a 

todo o tipo de comunicação musical, que não a formalidade do clássico. Sem dúvida que toda 

esta viagem com a Margarida foi completamente fora da minha zona de conforto e, apesar da 

minha vontade de desenvolver projetos nesta área, foi com a Margarida que experienciei 

todas estas vivências, que espero que sejam apenas o início de um longo trajeto.  
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O olhar dos pais 

 

 No final da última sessão, pedi aos pais da Margarida que refletissem sobre esta 

viagem e a influência que teve na filha. 

 

“A Margarida teve uma boa integração com a música, adaptou-se bem à Sara mantendo uma 

relação próxima com a mesma, tendo sempre uma mais valia a presença dos cães. 

Sentimos que foi positivo, pois através da música verificamos que houve evolução ao nível da 

concentração, da sensibilidade auditiva (passou a tolerar sons mais fortes!) e da socialização 

com pessoas às quais lhe eram desconhecidas. 

Apesar de por vezes ter um comportamento desadequado, tentando apenas fazer o que quer, 

achamos que a presença dos cães juntamente com a melodia do piano atenuava algumas 

birras. 

Foi bastante gratificante como pais verificarmos esta evolução. 

Obrigado, Sara!” 
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Relatório de Prática de Ensino Supervisionada 
 

Curso de Música Silva Monteiro  

➢ A Escola e o ambiente envolvente  

 
O Curso de Música Silva Monteiro (CMSM) foi fundado a 2 de março de 1928 pelas 

irmãs Carolina, Ernestina e Maria José Silva Monteiro. Desde cedo, receberam uma educação 

de excelência, sendo a Música a essência da mesma. Assim sendo, criaram a primeira e a que 

viria a ser a maior escola privada de música do Porto, designada inicialmente por Curso Silva 

Monteiro. Com a sua localização na residência familiar das mesmas, na Avenida da Boavista, 

Nº 881 no Porto, inicialmente contou apenas com a participação de três alunas. Durante 

quarenta anos, esta instituição formou gerações de pianistas e professores, assim como 

“amadores” de música, e em 1973, com a sua delegação a três das alunas mais antigas, Maria 

Teresa Matos, Maria da Conceição Caiano e Maria Fernanda Wandschneider, é que foi 

alterado o nome para Curso de Música Silva Monteiro (Cabral, n.d.). Dois anos mais tarde, em 

1975, a escola obteve a autorização de funcionamento enunciado pelo Ministério da 

Educação, passando a integrar a rede privada do Ensino Especializado da Música. 

Desde a sua autonomia pedagógica no ano letivo 2011/2012, o CMSM orienta-se pelos 

seguintes princípios:25 

• Promover a aprendizagem especializada da Música; 

• Contribuir para a formação integral dos seus alunos; 

• Promover a prática da Música na Região Norte; 

• Promover a dignificação profissional e formação do seu pessoal docente e não 

docente; 

• Contribuir para o enriquecimento educativo e cultural. 

 

Desde a sua criação que o Curso de Música Silva Monteiro se destaca pelo ambiente 

familiar e acolhedor, não só devido aos seus valores, como a amizade, respeito e espírito de 

equipa, mas também devido ao edifício ser uma casa antiga, particularidade que ressalta 

quando comparado com outros estabelecimentos de ensino. 

Um dos objetivos da escola é garantir que o aluno tenha acesso a uma instrução o mais 

abrangente possível. Nesse sentido, são realizadas diversas atividades culturais que visam 

difusão musical do CMSM, como recitais e concertos com as principais orquestras do país e a 

                                                         
25 Consultado no Regulamento Interno do CMSM, p. 3. 
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participação em intercâmbios e concursos, tanto a nível nacional como internacional, que 

permitem ao aluno apresentar publicamente o seu trabalho. 

O Curso de Música Silva Monteiro distingue-se igualmente pelo contacto direto com 

escolas de ensino regular, sendo que o objetivo é proporcionar uma formação musical a um 

leque maior de alunos, cooperando no enriquecimento cultural. Os protocolos e parcerias 

podem ser consultados no Projeto Educativo do CMSM entre 2018 e 2021, pp. 13 e 14. 

 

➢ Oferta Educativa  

 

 O CMSM conta com 400 alunos e com 33 professores. A oferta educativa a nível 

instrumental é variada: bateria, canto, clarinete, contrabaixo, flauta, guitarra clássica, oboé, 

piano, saxofone, trombone, trompete, violeta, violino e violoncelo. A escola abrange vários 

níveis de ensino, que compreendem o pré-escolar, Iniciação, Básico e Secundário, estes dois 

últimos funcionando tanto em regime articulado como supletivo. Existe igualmente a oferta de 

Curso Livre, tratando-se de uma modalidade de oferta educativa independente da atividade 

regular. Para além de música erudita, a escola dispõe de ensino de outros géneros musicais, 

através da Rockschool.  

  

Iniciação 

 Pré-Escolar 

Dirigido às crianças com quatro e cinco anos, os alunos têm uma aula de classe de 

conjunto e uma aula de formação musical semanal, onde os encarregados de educação são 

convidados a assistir e a participar. Os objetivos do pré-escolar são:26  

• Educar o ouvido; 

• Audição diferenciada da altura de sons, conhecimento de harmonias e estruturas 

rítmicas; 

• Cantar; 

• Exercícios de improvisação e desenvolvimento da criatividade. 

 

Iniciação 

A iniciação é dirigida aos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico e é repartida em vários níveis: 

nível I – 1º ano do ensino básico, nível II – 2º ano do ensino básico, nível III – 3º ano do ensino 

básico e nível IV – 4º ano do ensino básico. Semanalmente, alunos têm aula de classe de 

                                                         
26 Consultado no Projeto Educativo do CMSM, p.16. 
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conjunto, formação musical e instrumento, esta última lecionada em grupos de dois ou três. 

Os objetivos da iniciação são:27  

• Usufruir da prática musical desde muito cedo; 

• Usar a linguagem musical como forma de expressão; 

• Envolver as crianças em universos artísticos; 

• Criar público interveniente que aprecie e gosto em ouvir música; 

• Desenvolver competências através da aprendizagem de um instrumento musical. 

 

Avaliação 

Na Iniciação, a avaliação é contínua e realiza-se de forma qualitativa e contínua, 

possuindo a escala de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente. 

 

Curso Básico 

Este curso corresponde ao 2º e 3º ciclo do Ensino regular, compreendendo do 1º aos 5º 

graus musicais. Para tal, o acesso ao curso básico é realizado através de uma prova de seleção, 

sendo os objetivos:28  

• Desenvolver a linguagem musical como forma de expressão natural, recorrendo a 

uma complexidade de escrita e repertório mais elaborados; 

• Assumir a especificidade de cada aluno do ponto de vista instrumental; 

• Proporcionar aos alunos de uma vivência musical; 

• Motivar os alunos, através de uma variada gama de estratégias. 

 

Avaliação 

No Curso Básico, a avaliação é quantitativa e rege-se mediante uma escala de 0 a 20 

valores. Nos primeiros três graus, a avaliação tem um peso de 70% para avaliação contínua e 

30% para prova semestral, sendo que nos restantes graus, a avaliação altera-se para 60% e 

40%, respetivamente. 

 

Curso Secundário 

 

O curso corresponde ao 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, associando-se ao 6º, 7º e 8º 

                                                         
27 Consultado no Projeto Educativo do CMSM, p. 17. 
28 Consultado no Projeto Educativo do CMSM, pp. 17 e 18. 
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graus do ensino vocacional. Às disciplinas impostas desde a iniciação, adicionam-se as de 

História da Cultura e das Artes, Análise e Técnicas de Composição, Disciplina de Opção. Os 

objetivos são:29  

• Fazer música, assumindo-a conscientemente a como forma privilegiada de expressão;  

• Assimilar aprofundadamente um universo musical alargado e eclético através das 

novas disciplinas; 

• Possuir um elevado nível performativo contextualizando as obras; 

• Desenvolver de forma autónoma e consciente as suas capacidades de organização; 

• Manter uma prática musical, ainda que não pretendam seguir profissionalmente esta 

arte. 

 

Avaliação  

Assim como no Curso Básico, o Secundário rege-se por uma avaliação quantitativa, 

mediante uma escala de 0 a 20 valores. Nos 6º e 7º graus, a avaliação contínua tem o mesmo 

peso que a prova semestral (50%-50%), sendo que no 8º grau a prova é substituída pelo 

recital, não sofrendo alterações nas percentagens.30 

 

                                                         
29 Consultado no Projeto Educativo do CMSM, p. 18. 
30 Consultado no Regulamento Interno do CMSM, pp. 12 e 13. 
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Prática de Ensino Supervisionada 

 

Neste subcapítulo, será feita uma descrição de todo o processo desenvolvido ao longo 

da Prática de Ensino Supervisionada realizada no Curso de Música Silva Monteiro. 

De modo a proteger as identidades dos alunos, será atribuído uma letra a cada um. 

 

➢ Calendário Escolar 

 

A calendarização geral do ano letivo 2018/2019, no qual decorreu esta Prática de 

Ensino Supervisionada, foi a seguinte: 

 
Tabela 1 - Calendarização Escolar 2018/2019 

 

➢ Orientador Pedagógico 

 

O orientador pedagógico foi o Professor Álvaro Teixeira Lopes. É Professor Auxiliar 

Convidado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, onde ensina 

piano e música de câmara. No Curso de Música Silva Monteiro, desempenha o papel de 

professor de piano e de Diretor Pedagógico. O modo de descrição dos relatórios e 

planificações das aulas apresentados neste documento segue os princípios defendidos pelo 

Professor Álvaro, que se encontram em anexo. 

➢ Orientador Cooperante 

 
A orientadora cooperante foi a Professora Andreia Costa. Além de ser professora de 

piano e orientadora da prática pedagógica dos alunos estagiários de piano, desempenha 

igualmente o cargo de Coordenadora do Departamento Curricular de Piano e 

Acompanhamento. Desde o primeiro contacto, a Professora Andreia demonstrou-se muito 

acessível e disponível durante toda a minha prática de Ensino. No decorrer da mesma, 

observei que a sua atitude se estendia a toda a comunidade escolar, sendo uma pessoa 

Períodos Início Termo 

1º Período 12 a 17 setembro 14 dezembro 

2º Período 3 janeiro 5 abril 

3º período 23 abril 5 a 21 junho 
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acarinhada, principalmente pelos seus alunos, o que proporciona um ambiente propício à 

aprendizagem e evolução dos mesmos. 

 

 

➢ Alunos no âmbito da Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva 

 
Esta componente contou com a participação de dois alunos do Curso Básico em regime 

articulado. No que se refere às características de cada um destes alunos, a orientadora 

cooperante descreveu alguns dos aspetos mais relevantes de cada um. 

 

Aluno A 

  
 O aluno tem onze anos, iniciou os seus estudos há um ano com a Prof. Andreia e 

encontra-se no 2º grau do Curso Básico em ensino articulado. Talentoso, o aluno realizou um 

bom trabalho no grau anterior, tendo participado no Concurso Interno da Escola (1º prémio) e 

terminado o ano com nível 5. Este ano, como pude testemunhar, com o aumento da 

dificuldade do programa e maior sentimento de responsabilidade, tem demonstrado algumas 

dificuldades, principalmente no controlo de nervosismo e ansiedade, que o prejudica nas 

apresentações públicas como audições, provas ou concursos. 

 O aluno ainda não tem a mão completamente formada, por isso era chamado à 

atenção, em algumas aulas, para ter cuidado em relação à posição do pulso. Como já referido, 

é ansioso e, por vezes, o seu estado de tensão era excessivo, de tal forma que era mesmo 

necessário parar de tocar e conversar de assuntos do seu interesse, para que pudesse relaxar e 

encontrar uma postura correta. 

Apesar das dificuldades, é um aluno estudioso e compreende o que lhe é pedido para 

realizar na aula, ainda que o estudo em casa reflita uma certa imaturidade. 

 

 Aluno B 
  
 O aluno tem quatorze anos e frequenta o 5º grau do Ensino Básico em regime 

articulado. Iniciou os seus estudos com a Prof. Andreia há dois anos, ainda que já fosse aluno 

do CMSM desde o 1º grau. Tem síndrome de Asperger, perturbação enquadrada no espectro 

do autismo e, ainda que medicado, as aulas requerem uma metodologia totalmente diferente.  

 A principal dificuldade, tanto para mim como para a orientadora cooperante, é 

modificar pormenores na execução de qualquer peça. Quando deparado com esta situação, o 

aluno fica ansioso e atrapalhado, não sendo possível a alteração proposta.  
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 Não apresenta um estudo regular, sendo que houve semanas em que não estudava e a 

aula não tinha qualquer resultado, pois, ainda que o incentivássemos à leitura da obra no 

momento, o aluno não conseguia, uma vez que apresenta várias dificuldades nesse processo. 

Além disso, o aluno trazia sempre as obras memorizadas e não utilizava a partitura, e quando 

era pedido que tocasse a partir de determinada parte, ficava nervoso, sendo apenas possível 

começar do início da obra. Ao final de um ano, não consegui compreender o método utilizado 

pelo aluno para montar uma peça, sentimento que é partilhado pela Prof. Andreia e antigo 

professor. 

Apesar das suas limitações, é um aluno muito motivado e empenhado nas aulas, 

valoriza muito o papel da professora e tem conseguido da sua forma particular, fazer um 

trabalho razoável, tirando nível 3 de avaliação contínua e nível 4 nas provas. 

A atribuição deste aluno foi propositada, pois tenho interesse em trabalhar com 

pessoas que apresentam certo tipo de dificuldades, conforme foi possível constatar no Projeto 

Educativo. 

 

➢ Alunos no âmbito da Participação em Atividade Pedagógica da Orientadora 
Cooperante 

 

 

Esta prática consistiu na assistência, durante o presente ano letivo, das aulas de piano 

de uma turma com três alunos de Iniciação. 

Aluno C – Nível IV 

O aluno tem nove anos e estuda com a Prof. Andreia há dois ano, terminando este ano 

o curso de iniciação. Apesar de já conseguir ler partituras autonomamente, apresenta alguns 

problemas de leitura, assim como situar as notas no teclado. Demonstra alguma falta de rigor 

rítmico e dificuldade em realizar os diferentes tipos de articulação, devido à falta de estudo 

regular. Durante este ano letivo, foi utilizado o livro Piano Lessons 2, editora Hal Leonard. 

 

Aluno D – Nível II 

O aluno tem sete anos e iniciou este mesmo ano letivo os seus estudos musicais, na 

classe da Prof. Andreia. Realizou o primeiro período sem ter instrumento em casa, o que 

dificultou a sua evolução. No entanto, desde a aquisição do piano, tem demonstrado empenho 

e trabalho de casa. Apresenta uma postura correta e, ainda que seja o primeiro ano de 

aprendizagem, demonstra igualmente controlo e peso dos dedos, detalhe que a Professora 

insiste desde cedo com todos os alunos. Apesar das limitações de leitura, é um aluno motivado 
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e fez progressos. Durante este ano letivo, o livro utilizado foi Piano Lessons 1, editora Hal 

Leonard. 

 

Aluno E – Nível II 

 O aluno E apresenta algumas das características do aluno D, já que são os dois da 

mesma idade e iniciaram os estudos musicais juntos. Até adquirir o piano no Natal, o aluno 

não demonstrava evolução e as aulas tinham carácter de estudo. Em casa estudava as peças 

em cima da mesa, o que promovia a dificuldade de encontrar as notas no teclado. Ainda assim, 

apresenta uma boa postura e boa utilização do peso dos dedos. Demonstrou gosto pelo piano 

e motivação, o que permitiu a aprendizagem de quase o livro inteiro – Piano Lessons 1. 

 

➢ Assistência de aulas de Música de Câmara 

 

Esta prática consistiu na assistência, durante o presente ano letivo, das aulas de 

Música de Câmara da classe do Prof. Luís Costa. 

O grupo era constituído por três alunos: aluno F -piano; aluno G – clarinete e aluno H – 

violoncelo, todos eles do 8º grau e segundo ano da disciplina. A mesma foi de frequência 

quinzenal, sendo que na semana que não tinham aula, os alunos juntavam-se para ensaiar. As 

obras trabalhadas foram o “Kegelstatt Trio” de W. A. Mozart – 1º and. - e o “Trio Pathétique” 

de M. Glinka – 1º and. 

As primeiras aulas foram direcionadas para que os alunos tivessem um conhecimento 

geral da obra, e para tal, o Professor tocou a parte de piano juntamente com os alunos G e H, 

uma vez que a leitura para estes últimos é mais acessível, por se tratar de instrumentos 

melódicos. Após o primeiro contacto com a obra, o aluno F juntou-se à leitura e, sob a 

orientação do docente, executou partes que eram relevantes, como um diálogo com outro 

instrumento ou apenas a mão esquerda. Este elemento do grupo teve um trabalho de leitura 

mais extenso e, para que o aluno conseguisse acompanhar o grupo, foram realizadas aulas 

individuais para desenvolver dicas de estudo, uma vez que em casa dispunha de pouco tempo 

para o fazer devido à sobrecarga horária. 

Posteriormente à compreensão da estrutura da peça, o Professor recorreu a diferentes 

estratégias para promover a audição de todos os instrumentos envolvidos e o pensamento em 

duas ou mais tarefas em simultâneo. O docente pediu aos alunos dois exercícios específicos: 1) 

ao pianista e violoncelista que tocassem individualmente e que cantassem as partes dos outros 

instrumentos; 2) a cada aluno que tocasse sozinho e os restantes simulassem as suas entradas. 
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Os alunos G e F têm esse hábito mais desenvolvido, por causa da disciplina de orquestra, 

experiência que os alunos de piano adquirem apenas, na maior parte das vezes, em conjuntos 

de música de câmara. 

As aulas foram conduzidas para um trabalho mais detalhado de frase, articulação e 

estilo, de modo a aproximar cada obra à sua época. Houve igualmente especial atenção à 

realização das dinâmicas assinaladas com a finalidade de explorar diferentes texturas e 

ambientes. Estas aulas promoveram um pensamento menos individual, com o intuito de 

encarar o grupo como um todo.  

A Música de Câmara é uma disciplina importante na formação dos alunos, uma vez que 

promove a autonomia na preparação de uma obra. É a primeira vez que os alunos trabalham 

uma peça sem a orientação do professor de instrumento, o que é positivo para o pensamento 

crítico e criativo de cada um. 

O grupo participou em duas atividades da escola: no Intercâmbio com Conservatório 

de Música de Barcelos e no Ciclo de Recitais Curso de Música Silva Monteiro – Câmara 

Municipal do Porto. 

 

➢ Descrição das atividades em contexto de estágio 

 

• Atividades organizadas 

 

Curso Internacional de Piano – 12 e 13 janeiro 2019 

 A organização desta atividade sucedeu com a colaboração do aluno estagiário João 

Teixeira, também aluno do Mestrado em Ensino de Música na Universidade de Aveiro. 

 Este curso, de carácter Masterclass, foi orientada pelo Professor Luís Costa, nos dias 12 

e 13 de janeiro, no auditório Ernestina Silva Monteiro do Curso de Música Silva Monteiro. 

Esta iniciativa teve como principal objetivo promover um momento de partilha e de 

aprendizagem, compondo assim mais uma oportunidade onde o aluno pode executar parte do 

seu repertório em público. Dirigida a todos os alunos do CMSM, participaram nove alunos, 

desde o primeiro até ao oitavo grau. 

Juntamente comigo e com o estagiário João, a orientadora cooperante, Andreia Costa 

esteve presente na atividade. 
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Ciclo de Recitais – Museu Romântico da Quinta da Macieirinha – 14 outubro 2018 

 Inserido no Ciclo de Recitais 2018 em parceria com o Curso de Música Silva Monteiro, 

este recital de Música de Câmara foi organizado por mim e pela Ana Filomena Silva, professora 

de violoncelo da escola. No âmbito da comemoração dos 90 anos do CMSM, foi proposto a 

mim e à Filomena que delineássemos um programa com compositores portugueses que 

tivessem relação com a escola. Neste seguimento, foram apresentadas obras para piano solo e 

música de câmara de Lucien Lambert, Hernâni Torres, Cláudio Carneyro e Óscar da Silva, 

comentado e explanado historicamente por Ana Liberal. 

 Numa sala e num piano do séc. XIX que nos transportava para o ambiente de tertúlias 

musicais da época romântico, o público reagiu muito positivamente e aplaudiu-nos de forma 

calorosa. 

 

• Participação em atividades  

 

Comemoração dos 91 anos do CMSM – Concerto de Professores – 2 março 2019 

 Inserido nas comemorações dos 91 anos do Curso de Música Silva Monteiro, o 

concerto de professores realizou-se no dia 2 de março pelas 17h na Reitoria da Universidade 

do Porto. Com a participação massiva dos docentes, foram executadas tanto obras a solo como 

em formações camerísticas muito diversificadas. Quanto à minha atuação, apresentei um fado 

de um compositor português, João Abreu e Motta, designado “Olhos Negros”. 

 Com uma sala cheia e um público entusiasta, o concerto também teve o propósito de 

homenagear quatro professores que fazem parte da família CMSM ao longo de vários anos: 

Maria José Barros, Victor Gomes, Vasco Abreu e José Manuel Pinheiro. 

 Durante o ensaio geral e concerto, o ambiente entre professores foi muito agradável e 

animado, o que marcou positivamente este dia tão importante para toda a comunidade do 

Curso de Música de Silva Monteiro. 

 

Concurso Interno de Mérito – 9 e 11 abril 2019 

 A VI Edição do Concurso Interno de Mérito realizou-se no dia 9 de abril para sopros e 

cordas friccionadas, e dia 11 para piano e guitarra, no auditório Ernestina Silva Monteiro do 

CMSM. Como professora estagiária, estive presente no concurso interno de piano. Este evento 

divide-se em quatro categorias (A, B, C, D e E), sendo que a categoria A destinava-se aos alunos 

dos 6º, 7º e 8º graus; B aos alunos dos 4º e 5º graus; C aos alunos dos 2º e 3º graus; D aos 

alunos do 1º grau e nível IV de iniciação; e E aos alunos de iniciação níveis I, II e III. O júri foi 
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composto por três elementos – Prof. Anabela Lourinha Santos, Prof. Álvaro Teixeira Lopes e 

Prof. Andreia Costa – e contou com a participação de vinte e dois alunos de piano. Devido à 

grande afluência por parte de amigos e familiares dos participantes, ajudei a organizar a 

entrada dos concorrentes e a confirmar as suas presenças. 

 Nesse mesmo dia pelas à noite, decorreu a Cerimónia de Entrega de Prémios e 

Concerto de Laureados na Reitoria da Universidade do Porto. 
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Reflexão relativa à Prática de Ensino Supervisionada 

 
Depois de concluída a Prática de Ensino Supervisionada, posso afirmar que se tratou 

de uma experiência muito positiva, onde tive oportunidade de aprender e crescer na 

qualidade de professora. Através das aulas assistidas da minha orientadora cooperante, 

Andreia Costa, tive acesso a várias estratégias de ensino que me permitiram refletir e explorar 

junto dos alunos que me foram atribuídos. Com estes mesmos, desenvolvi uma boa relação 

que proporcionou um ambiente propício não só à sua aprendizagem e evolução como também 

à minha. Durante o estágio, organizei e participei em eventos que contribuíram para a minha 

compreensão logística das atividades pedagógicas e me prepararam para o futuro enquanto 

professora de piano. 

 

Fui muito bem recebida tanto por professores, funcionários e alunos, que se 

demonstraram sempre prestáveis e muito acessíveis durante o meu percurso. É necessário 

realçar o ambiente de excelência que se vivencia junto da comunidade do Curso de Música 

Silva Monteiro, que permite que os alunos se formem e cresçam num meio onde valores como 

a integridade, a honestidade e a exigência são nutridos. 
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1ª Sessão 
31/12/2018 11h-12h 
Entrei, disse olá à Margarida e ela deu-me um beijinho. Dei-lhe o chocolate que comprei e ela 
agradeceu, pedindo-me para partir ao meio na esperança que tivesse uma surpresa. 
Estava a montar um presente que recebeu no Natal e pediu ajuda para a construção, sempre por meias 
palavras, sem frases completas. Começou a isolar-se e a entrar no mundo dela. Fazia diálogos sozinha, 
encarando duas personagens e falava maioritariamente em inglês. 
Comecei então a falar com a mãe da Margarida sobre as dificuldades dela, que acredita que as tem 
devido à sua prematuridade. Contou-me que a Margarida tem terapia da fala, terapia ocupacional e 
terapia com cavalos. A criança tem dificuldade em expressar-se e em comunicar com os outros. No 
tempo que estive com ela, eu e a Margarida não conseguimos ter um pequeno diálogo, ainda que eu 
tentasse com algumas perguntas. Estava concentrada no mundo dela com os brinquedos. A mãe disse 
que eu ia embora, a Margarida disse “adeus, Sara”, deu-me um beijinho e voltou para o seu mundo. 
 
 
2ª Sessão 
2/1/2019 16h40-18h30 
Cheguei a casa da Margarida, o pai abriu a porta e a Margarida veio atrás e disse timidamente o meu 
nome com ar de satisfação por me ver e deu-me um beijinho. Depois ficou uns segundos a olhar para a 
rua e a falar sozinha, no mundo dela. O pai disse para ir para dentro e então ela entrou. 
Entramos e estive a falar com os pais. Fomos ver os cães e a Margarida apareceu e começou a rir-se, 
pois os animais estavam contentes com a nossa presença. O pai pergunta qual deles é o dela e a 
Margarida respondeu “Queen, Margarida” para dizer que a Queen era da Margarida. 
Voltei à conversa com os pais e a Margarida, por iniciativa própria, pega numa bola de Natal que tinha o 
nome do outro cão e mostrou-me: “Olha! Abre!”, passando-me o boneco para a mão para que pudesse 
ver e abrir. Foi a primeira interação mais direta que tivemos.  
Subimos para a Margarida me mostrar o quarto dela e o quarto de brincar. Seguidamente, fomos para a 
sala de estar, onde também tem os bonecos dela, e dirigiu-se automaticamente para o brinquedo que 
estava a contruir na sessão anterior e começou a falar enquanto brincava com as bonecas no escorrega. 
Comecei a falar com a mãe e disse-me que a Margarida tem dois espetros do autismo: dificuldade da 
fala e audição e isolar-se no mundo dela. 
Peguei na minha carteira para tirar o meu caderno e a Margarida ficou fascinada com o movimento que 
fiz com ela – levantar do chão e colocar no meu colo. Olhou para dentro da bolsa e ficou curiosa. 
Comecei a tirar algumas coisas que tinha – uma luva e as chaves do carro, cujo porta-chaves é um 
pássaro com umas asas que se movem. Ficou encantada por meros segundos e quando lhe perguntei 
que animal era, ela ignorou e não respondia, murmurando sempre algo do seu mundo. A mãe tentou a 
mesma pergunta, mas igualmente sem sucesso. Tentamos a mesma questão algumas vezes até que 
perguntei “não queres falar comigo, Margarida?” e a mãe logo a seguir “que animal é este?” e a 
Margarida responde “passarinho, não”, respondendo à mãe o animal e a mim o não da pergunta que lhe 
fiz. Achei um momento curioso, pois a Margarida tem consciência que lhe fazem perguntas, mas prefere 
ignorar porque segundo a mãe “não lhe interessam”. 
Volta novamente para o mundo dela e atira os brinquedos ao chão, conscientemente, e eu continuei a 
dialogar com a mãe sobre os comportamentos dela.  
A mãe começou a procurar músicas do Panda que a Margarida gosta e colocou a dar na televisão, 
afirmando que ela sabe todas as músicas de memória. A Margarida começa por ficar atenta à música e à 
imagem, mas se não lhe interessar, ela desliga e volta para o mundo dela com os bonecos ou a falar com 
ela própria. 
Apercebi-me que lhe cativava mais os vídeos com instrumentos musicais e quando deu a música “fui à 
loja do mestre André”, ela ficou vidrada na televisão a observar tudo com a máxima atenção. Fui para o 
lado dela, ajoelhei-me e comecei a cantar a música. Ela disse “não!”. A mãe disse-me que ela costuma 
fazer isso com ela também e com o pai quando cantam ou dançam as músicas que ela gosta. Eu voltei a 
insistir e ela mais expressiva disse “não!” e eu voltei para a minha cadeira. A mãe disse que ela faz isso 
porque quer absorver tudo o que se passa na televisão e comigo ou com outra pessoa a cantar por cima, 
ela distrai-se.  
O mais curioso foi quando a mãe colocou a música de Halloween, tema que a Margarida adora. Ficou 
muito feliz, aos pulos pela sala, e quando começou a cantar, aproxima-se do piano pequenino que tem, 
e toca no mesmo tempo num registo e num tom muito semelhante ao da música. Foi um momento 
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muito curioso e surpreendente, pois partiu dela mesma. Fez isto três vezes e depois continuou aos 
saltos e pequenos gritos pela sala. 
Tentamos outras músicas para ver se ela fazia o mesmo, mas sem sucesso. 
Chegou a hora de eu sair e a mãe disse “Margarida, a Sara já vai, diz adeus e dá um beijinho”. Ela veio 
ter comigo, disse “adeus, Sara”, deu-me um beijinho e deu-me a sua testa para também lhe dar um 
beijinho. Seguidamente, foi rapidamente para a televisão, muito concentrada, para absorver tudo o que 
pudesse. 
 
3ª Sessão 
5/1/2019 14h45-17h 
Cheguei a casa da Margarida, a mãe abriu-me a porta e eu ouvi os gritos de felicidade da Margarida, que 
estava na sala a ver televisão e as músicas do Panda. É o dia da terapia com cavalos e eu vou 
acompanhá-la, juntamente com a mãe, para ver o seu comportamento fora de casa. Entretanto, subi até 
à sala e a Margarida ficou surpreendida por me ver, veio ter comigo e deu-me um beijinho. Voltou à 
televisão e ao mundo dela. A mãe mostrou-me uns vídeos que fez da Margarida a cantar as músicas e a 
imitar o que faziam na televisão. Ela teve curiosidade e veio ver o que estávamos a ver e começou a rir-
se, olhando para o vídeo com vaidade. 
A mãe foi buscar as botas da Margarida e eu fiquei sozinha com a Margarida. Quis interagir com ela, 
então peguei nuns animais pequeninos que ela tinha numa casa própria e perguntei o que eram. Ela 
pegou numa seringa, pois eram brinquedos de veterinário, e começou a vacinar os animais, dizendo 
“pica” enquanto tocava neles. Mais uma vez, este momento só durou alguns segundos, pois ela voltou 
para a televisão. A mãe chegou e disse “Margarida, vamos calçar as botas para irmos aos cavalos”, e ela 
disse “não!”. Ela faz sempre birra, respondendo sempre negativamente, mas a mãe insiste e ela desceu 
as escadas e fomos para o carro, acompanhadas de um peluche.  
No carro, a Margarida foi o caminho no seu mundo, a dialogar com o boneco e em inglês. Ela fala muitas 
vezes em inglês, mas a mãe pede para ela falar em português e então a Margarida diz umas palavras 
soltas, apresentando dificuldade para realizar uma frase. 
Chegamos ao centro de equitação e Margarida diz boa tarde às pessoas que estão presentes, muito 
bem-disposta. Enquanto espera pela vez, ela brinca de um lado para o outro, sempre nas suas falas. 
Chega a vez da Margarida. Sobe para o cavalo e começam as suas atividades. Dão-lhe uma roda com 
cores e umas molas e ela tem de associá-las, dizendo o nome da cor. A Margarida reage bem a este 
exercício, ainda que por vezes seja necessário repetir algumas vezes o pedido para ter a atenção dela. 
Estava um estagiário na aula da Margarida que ela nunca o tinha visto. Ela percebeu que ele estava a 
aprender e resolveu dificultar-lhe a vida, não respondendo às perguntas do mesmo. A mãe disse que a 
Margarida tinha perfeita consciência do que estava a fazer. 
Saiu do cavalo, entramos no carro e fomos para casa. 
 

Palavra bacalhau 
A mãe contou-me que a Margarida tem aprendido a ler sozinha, pois na escola ainda não aprendeu 
todas as letras. Curiosamente, a Margarida numa sessão de terapia com cavalos leu uma palavra nova 
que nunca tinha ouvido ou lido – bacalhau. No centro de equitação tem placares de patrocinadores e a 
palavra estava num deles, em letras grandes e sem imagem associada. Fizeram-lhe uma pergunta e ela 
respondeu “bacalhau”. Acharam muito estranho, pois a pergunta não pedia essa resposta e insistiram 
em saber donde vinha essa intervenção. “Bacalhau? Onde é que tu viste bacalhau?” perguntou a mãe e 
a terapeuta e a Margarida apontou para o placar e disse a palavra. Todos acharam engraçado o facto de 
a Margarida conseguir ler uma palavra que não é muito usual, muito menos para uma criança de 5 anos 
aprender a lê-la sozinha. Perguntei à mãe se ela não teria ouvido na televisão ou no supermercado e ela 
disse que não, disse que a Margarida sabe o som de cada letra e depois junta-as. 
 

 
4ª Sessão 
13/1/2019 
Não foi propriamente uma sessão preparada, mas eu sabia que ia estar um pouco com a Margarida. 
Neste dia houve a exposição canina na Exponor e eu levei os meus cães. Os pais da Margarida também 
estavam presentes e da parte da tarde foram buscá-la a casa para ela ver os animais na Exponor. Eu 
estava distraída e quando olhei para o lado, lá estava a Margarida ao colo da mãe que disse “olha quem 
está ali” e a Margarida “Sara!” e deu-me os braços para eu pegar nela ao colo. Pousei-a no chão, deu-me 



 

69 
 

 

um beijinho e ficou encantada a olhar para os cães que estavam connosco. A mãe disse “vai dar uma 
volta com a Sara para veres os cães” e ela deu-me a mão e fomos. Tentei estabelecer comunicação com 
ela, mostrando-lhe os cães que estavam no pavilhão e emitindo sons como “au-au”. A Margarida 
também gosta de dizer “fofinho” quando vê os cães e eu também usei essa palavra. A primeira reação 
dela é fazer um barulho de espanto (abrir a boca e prender a respiração), fazendo isto várias vezes. 
Gosta de fazer festinhas aos cães, mas houve um em que ela não pôde colocar a mão, pois os 
proprietários não autorizaram.  

O nosso pavilhão era divido fisicamente com outro por umas placas altas, mas que não 
chegavam ao teto. Deste modo, via-se parte de cima de um insuflável e ouvia-se o som da máquina do 
ar. Não tinha reparado nesse barulho até chegarmos ao local. A Margarida colocou as mãos nos ouvidos 
e começou a chorar. Eu não percebi porquê, pensava que era por não ter feito festas ao outro cão. 
Agarrou-se a mim com ansiedade e sempre com a mão nos ouvidos, dizendo “mamã”. Foi agarrada a 
mim até à mãe e eu expliquei que ela começou assim do nada e mãe disse “deve ter sido do barulho do 
insuflável”. Eu fiquei muito surpreendida, pois nem me tinha apercebido desse som. Explicou-me que a 
filha tem um ouvido muito sensível e que sons fortes e repentinos, não tolera e a deixam angustiada. 
Ela pediu colo à mãe, depois a mãe disse para ir com o pai dar uma volta. Ela aceitou, mas foi ao colo. A 
Margarida pede sempre ao colo quando tem medo ou está assustada. Fiquei a observá-la e ela dizia 
“Queen!” e o pai dizia que a cadela não estava, ao que ela dizia “Queen não está, Margarida triste”. Tem 
uma ligação muito forte com a cadela, pois foi para casa muito pequenina e cresceu junto da Margarida. 
Tive de me ausentar e quando voltei a ver a Margarida, estava a correr pelo pavilhão com uma menina 
que tinha acabado de conhecer. Não consegui perceber o que a Margarida dizia, mas acredito que 
estaria a comunicar com a menina, sempre no mundo dela. 
Mais tarde, fui com os pais e com a Margarida ao carro para me despedir. Ela já estava no carro e a mãe 
disse “diz adeus à Sara” e eu disse logo a seguir “Adeus Margarida” e ela respondeu “adeus Margarida” 
e eu ri-me e disse “não, diz “adeus Sara” e ela assim fez. 
 
Fiquei sempre a pensar no momento em que a Margarida entrou em stress por causa do barulho dos 
insufláveis e a pensar porque é que eu não ouvi também. Passou-me também pelo pensamento como é 
que ia alguma vez conseguir ter a atenção da Margarida, já que ela vai e vem do seu mundo muito 
rápido. 
 
5ª Sessão 
19/1/2019 10h-11h30 
Esta foi a primeira sessão em minha casa e de carácter musical. 
A Margarida chegou com a mãe e não queria sair do carro. Quando saiu, disse “olá Sara” e foi ao colo da 
mãe até subir as escadas para entrar em casa, sempre a dizer “não”. 
Entramos em casa, sempre a fazer birra e ficou com muita atenção a tudo, a olhar para todo o lado, pois 
era a primeira vez na casa. Ouviu os meus cães numa sala, cuja porta tem vidros, ela aproximou-se e 
espreitou, dizendo “Queen”, associando aos seus cães.  
Não queria ficar na sala oposta, a do piano, por isso abri a porta e fiz ar de espanto ao ver o piano. Ela 
ficou muito curiosa e aproximou-se e entrou na sala. Ainda fez birra e saiu da sala para o hall, mas 
cativei-a ao abrir o piano, cauda inclusive. Não cedeu de imediato, continuado na sua birra, ainda que 
não tão seguidamente. Olhava curiosamente para o piano e depois dizia “não!”, olhando para a mãe e 
apontando para a outra sala onde estavam os cães. A mãe evitava falar para que ela percebesse que eu 
é que “mandava” e dizia “pede à Sara, não é a mim” e a Margarida ainda berrava mais alto. Fechei a 
porta e comecei a dizer “olha Margarida” e toquei no piano notas soltas, desde o mais agudo ao mais 
grave. Ela começou a ficar mais calma, mas quando cheguei ao registo grave, ela gritou, por causa do 
som. Então parei. Esperei um pouco, pois vi que ela ficou atenta a olhar para o piano e tocou uma nota 
(ré) e fez a sua reação de “suspender” o ar com o seu o ar de espanto. Sorriu e olhou outra vez para sala, 
absorvendo tudo. Toquei no registo mais agudo com o pedal e o som cativou-a. Depois, ainda com o 
pedal, fui para as cordas e sempre em piano, percorri todas as cordas. Ela ficou curiosa, percebi que ela 
gostou do som. Ela trazia um tubarão rosa muito pequenino em borracha que tinha o nome de “little 
shark” e eu usei-o para tocar nas teclas e nas cordas, dizendo que o tubarão também tocava piano. Dei-
lho para a mão e ela tocou algumas notas com ele e depois deu-mo novamente para a mão. Depois de 
insistir para ela se sentar, ela lá se sentou de livre vontade e sozinha ao piano. Colocou as duas mãos no 
teclado e começou a tocar, satisfeita. Coloquei o meu pé no pedal e ela ainda ficou mais curiosa com o 
som, explorando todo o teclado. Toquei algumas vezes nas cordas enquanto ela tocava e senti que ela 
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estava a apreciar o momento. Ainda esteve alguns minutos a tocar no piano, muito contente. Ela queria 
também tocar nas cordas, mas estava com receio. Então usei três bonecos dela: o little shark, um pai 
natal e um pinguim, ambos em porta chaves, todos eles pequenos, e coloquei-os na parte das cordas e 
um a um percorriam nas cordas. Ela começou a chorar, pois queria ir buscar os bonecos, mas não tinha 
coragem. A mãe disse para ela ir buscar os bonecos, mas ainda assim ela gritava e não queria. Comecei a 
aproximá-los, mas ela, para me contrariar, não ia buscá-los. Fechei a tampa do piano e aí é que começou 
a birra. A mãe já me tinha dito que quando ela viesse a minha casa, eu tinha de ser muito assertiva com 
ela para ela perceber que ali era eu que “mandava”, senão ela ia sempre testar-me. Insisti com ela nos 
bonecos que estavam nas cordas, para ela experimentar o som, mas ela gritava, pois queria a “porta” do 
piano aberta, como ela dizia. Eu disse-lhe que assim não e fiz birra com ela. Ela olhou para mim como 
“ela não está a ceder”, não estava à espera que eu não lhe abrisse a tampa do piano com a birra dela. 
Ocorreu-me ir buscar o meu porta-chaves do pássaro que ela tanto gostou na segunda sessão. Disse que 
não podia abrir o piano, pedi à mãe que não a deixasse abrir e ela disse que ela não iria fazê-lo, pois 
reage muito bem a esse tipo de ordens. Voltei e comecei com o pássaro no ar, à volta dela, emitindo 
alguns sons de pássaros e ela ficou muito atenta ao boneco. Quis pegar nele, mas eu continuei com ele, 
tocando nas cordas agudas com o pássaro, procurando imitar o som dele. Depois então, dei-lho e ela 
ficou curiosa com as asas que mexiam. Disse-lhe que faltavam os bonecos dela nas cordas e ela 
continuou a insistir na porta do piano, fazendo birra. Perguntei-lhe “queres abrir a porta?” e ela aí 
respondeu-me, pois era algo que lhe interessava. Eu abri e ela então foi buscar os bonecos e entregou-
os na minha mão, tocando depois em algumas notas. Insisti sempre na parte mais aguda do piano, por 
causa do pássaro e houve um momento em que isso a cativou. Ao mesmo tempo que ela tocava, 
comecei a tocar em teclas pretas com as duas mãos, fazendo um som que a cativou de tal forma que 
quis tocar o mesmo que eu nas mesmas teclas. Consegui que isso acontecesse duas vezes. Após isso, 
como ela conseguiu e percebeu como se fazia continuou na sua exploração. Eu disse à mãe que iria 
terminar para que da próxima vez, ela ainda tivesse a curiosidade. Pedi-lhe ajuda para fechar o piano, 
palavra que ela usa muito - “ajuda” para isto ou “ajuda” para aquilo - e ela reagiu rapidamente, 
ajudando-me a fechar parte por parte e agradeci-lhe no final. Ela ainda não tinha absorvido tudo da sala 
do piano e continuou a olhar. Depois, como não se esqueceu que na outra ponta havia cães, pediu à 
mãe para a levar lá. A mãe voltou a insistir que não era a casa dela e que tinha de pedir a mim. Ela olha 
para mim e aponta. Eu perguntei se ela queria a minha ajuda, pegou na minha mão e disse “abre”. Abri 
e ela foi direta à outra porta ver os cães, dizendo o nome da sua cadela. Queria também que eu abrisse 
a porta, mas os cães estavam alterados com a sua presença e não abri. Ela voltava a insistir e eu deixei 
que a minha cadela, que é maior do que ela, saísse e ela ficou com um misto de sensações. Estava 
contente porque ela estava ali, mas a cadela estava muito perto dela, também a tentar conhecê-la e ela 
ficou com receio e pediu colo à mãe. Contudo, a cadela chegava à cinta dela, empurrando o focinho dela 
contra a Margarida para brincar com ela, mas ela gritava. Eu tentei acalmar a cadela e depois a 
margarida foi para o chão, fazendo festinhas com cautela, mas realmente contente por a cadela lá estar. 
Ela despediu-se da cadela e eu coloquei-a na sala.  
Depois chegou a minha avó e a minha mãe e começaram a falar com a mãe da Margarida, tentado 
interagir também com ela depois de ela dizer “bom dia” às duas. A Margarida pegou no seu Mickey de 
peluche e andou sempre com ele pelo hall, estando no seu mundo a falar com ele. Tentei perceber o 
que ela estava a dizer, mas sem sucesso. A mãe disse que ela reproduz o que ouve na televisão.  
Sempre que os cães ladravam, a Margarida pedia colo à mãe, não por ter medo deles, mas por causa do 
som que era muito alto. 
Enquanto falavam, brinquei com a Margarida e tocando novamente em algumas teclas do piano, pois 
ela gostava de tocar algumas e sair e depois voltar ao piano. Entretanto, desci umas escadas em que 
tem um balcão com um pássaro e tentei cativá-la desse modo. Ela estava curiosa, mas não cedeu 
porque talvez o andar de baixo estivesse sem luz. Voltei a estar no hall com ela e brinquei às escondidas, 
descendo as tais escadas. Ela dizia “Márcia” referindo-se a mim, e a mãe disse que o meu nome era Sara 
e que estava a confundir com outra pessoa. Então ela tentava procurar por mim e sempre que aparecia 
e me escondia, ela dizia “Aqui!”, dizendo que eu estava ali. Ela esperou-me no cimo das escadas e 
quando eu cheguei, deu-me um abraço de contentamento. Voltou a brincar com o Mickey pelo hall. 
Pedi-lhe ajuda algumas vezes para que ela viesse comigo, e ao final de algumas, ela pegou no braço, 
pedindo que me baixasse, deu-me um beijo no nariz e virou-me as costas como se estivesse a dizer 
“pronto, já te dei um beijinho, agora deixa-me em paz”. Inevitavelmente, rimo-nos todas depois disto. 
A mãe disse à Margarida que iam embora e pediu-lhe que fosse buscar as suas coisas. Ela foi buscar a da 
mãe primeiro, porque sabe que para ir embora tem de ir com a mãe, e depois foi buscar a mochila dela, 
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mas não conseguia fechá-la. Fui ter com ela e perguntei se ela queria ajuda e ela “ajuda”. Virou as costas 
para eu ajudá-la a colocar a mochila nas costas e foi ter com a mãe. 
Fui buscar um saco com alguns chocolates de várias cores e ela disse “rosa” e tirou o rosa. A mãe disse 
que tem de ser tudo rosa com ela. A mãe disse para se despedir das pessoas e virou-se para mim e deu-
me um beijinho. A minha avó estava no cimo das escadas e a mãe disse para ela ir dar um beijinho e eu 
pensava que ela não ia. Colocou a mão na parede e subiu os degraus até lhe dar um beijinho e voltou a 
descer. Provavelmente foi ter com a minha avó por ser a subir e por ter mais luz. Depois pediu colo à 
mãe para descer até à porta e sem ninguém ter ainda reparado, olhou para o chão e disse “olha” e 
alguns sons que não percebi, referindo-se a uma parte de um boneco que ela tinha deixado cair. 
Apanhei e dei-lhe na mão, agradecendo-me. Despediu-se e foi-se embora para o carro. 
 
Foi imensa informação que a Margarida me deu só neste bocado. Percebi que ela gostou do piano e 
interessou-se pelos sons. A minha maior dúvida e hesitação neste momento é tentar perceber como 
posso fazer música, melhorando a sua comunicação. 
 

Escola EB2e3 de Matosinhos – Terapia com cães 
26/01/2019 
Fui à escola onde a minha mãe trabalha assistir à turma de educação especial onde tiveram a visita do 
cão Cuscas. Percebi que utilizavam o cão para os relaxarem e cativarem às perguntas que as terapeutas 
faziam. Numa primeira fase, o Cuscas ia cumprimentar cada uma das crianças, todas elas com diferentes 
problemas, alguns mais graves, outros menos.  
Noutra fase, vestiram um colete ao cão onde dava para colocar imagens. Cada uma com uma pequena 
atividade diferente para cada criança. Por exemplo: uma imagem em que duas pessoas estava a “dar 
mais cinco”, então o cão ia até à criança dar mais cinco. Outra imagem, tinha um cão e uma trela para 
passear. Então a criança tinha de tentar explicar o que era e executar a tarefa. Essa criança tinha 
dificuldade em andar, mas ainda assim, com a ajuda das terapeutas, andou pela sala com o Cuscas pela 
trela. 
No final, o Cuscas despediu-se de todas as crianças e inclusivamente subiu para a mesa onde elas 
estavam e foi até uma delas. 
_____________________________________________________________________________ 
 
6ª Sessão 
27/1/2019 9h50-10h50 
A Margarida e a mãe foram deixadas em minha casa pelo pai e chegou a fazer novamente birra, dizendo 
que não queria entrar. A mãe diz-me sempre que a primeira reação dela é dizer não a tudo que lhe 
propõem, até a ela mesma. Subiu, sempre ao colo e só foi para o chão quando entrou em casa e 
constantemente aos gritos. Entramos na sala do piano e comecei a abri-lo, mas a Margarida não ligou 
muito, apesar de lhe ter prendido alguns segundos da sua atenção quando abri a tampa do piano. Tinha 
pedido à mãe que me trouxesse nesta sessão um elefante, um cão e um pássaro para colocar nos 
diferentes registos do piano de modo a brincar com a Margarida e que ela associasse os sons. Coloquei-
os então nas diferentes zonas e comecei a tocar com eles. Sem sucesso.  
Senti que ela estava mais à vontade. Subiu para o banco do piano sozinha e foi buscar os bonecos com 
que eu estava a tocar nas cordas. Coisa que na última vez tinha sido base de birra. 
Ficou encantada com várias borrachas pequenas em forma de animais que eu tinha lá pousadas e pediu 
à mãe para abrir e ela disse que era comigo que tinha de falar. Lá veio então ter comigo e disse “abre” e 
eu assim o fiz. Ficou vidrada com os bichos e eu deixei que ela pegasse em dois – o panda e a tartaruga. 
Os outros coloquei de lado. Começou a brincar com eles e eu peguei no panda e toquei nas cordas com 
ele, com pedal para abrir a caixa sonora.  
Ela gostava, mas estava mais satisfeita com a sua tartaruga e começou a tocar em algumas teclas com 
ela. Eu deixei que ela o fizesse sozinha um pouco, mas depois entrei com o panda também nas teclas e 
comecei a imitar o que fazia. E fui ignorada. Fiz alguns movimentos com os bonecos como tocar nas 
cordas, deixar parados nas armações do piano e depois fazer um movimento grande, com som 
associado da minha voz, até cair em várias teclas do piano. Pensava ter sido em vão até que estava a 
falar com a mãe e a Margarida imitou o que eu estive a fazer! E ainda o fez algumas vezes. Fiquei 
espantada e observei-a. Depois fui com o panda entrar na brincadeira com ela, mas deixou de ser 
interessante. Mais uma pequena ausência da Margarida para o seu mundo e depois começou a colocar 
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as mãos abertas em cima de várias teclas ao mesmo tempo e eu também lhe respondi da mesma forma 
e ela gostou. Fizemos isto umas 6 vezes e depois como sempre, deixou de ser interessante.  
Do nada, perguntou à mãe pelo “ovo kinder, chocolate”. Eu não percebi e a mãe ela disse-me que foi 
por eu ter dado o chocolate da última vez. A Margarida pegou então na palavra da mãe e disse 
“chocolate” e eu perguntei “queres chocolate, Margarida?” e ela sorriu e disse sim e fez “nhami-nhami”. 
Então eu disse-lhe que ela só teria o chocolate se tocasse piano. Ela foi logo para o piano e começou a 
tocar, concentrada que até parecia que estava a compor “a sério” com uma mini melodia, mas foi 
curioso. Comecei a pegar nos bonecos a tocar com eles nas cordas enquanto ela tocava e depois 
conseguimos brincar. Ela pegou no panda e começou a tocar nas teclas de cima para baixo e a dizer 
“taca-taca” seguidamente e eu imitei-a. Ela achou piada e respondeu-me com sorriso na cara, no 
sentido oposto e fizemos este pequeno jogo de comunicação alguns segundos e foi a primeira vez que 
senti que consegui comunicar e entrar no mundo da Margarida.  
Depois de um pouco, a Margarida levantou-se e foi ter com a mãe a dizer “porta” para ir à outra sala 
porque ela lembrou-se que da última vez estavam lá os cães, mas a mãe disse que não, que era comigo 
que devia falar. Eu disse que ela tinha de tocar um bocadinho com os bichos e deixei-os em cima do 
teclado para que ela fosse lá. Ela não foi e eu disse “então pronto, eles vão dormir” e comecei a fechar a 
tampa do teclado. Ela achou muito interessante e começou a dizer “dormir” e a fechar a tampa. Depois 
abria e fechava. Eu não disse logo que não e a mãe disse-me que como eu não lhe disse, ela começou a 
fazer o queria. Quando disse que já chegava, ela começou a fazer birra.  
Ela lembrava-se que havia mais borrachas com bichos e viu onde eu as tinha colocado e não descansou 
enquanto não passou por trás de mim até lá chegar. Dizia “bichos?”, mas eu já os tinha colocado no meu 
bolso. Perdeu por completo o interesse em qualquer coisa que eu fazia e ignorava, porque sabia que eu 
é que os tinha e só me deu atenção quando peguei num, curiosamente rosa, a sua cor favorita, é que ela 
olhou para o que tinha. 
Voltei a dizer se ela queria chocolate, tinha de se sentar comigo ao piano e ela foi logo. Gostou muito do 
meu animal, porque ainda não o conhecia. Como ela ainda não o tinha tido, começou a pedi-lo e eu 
disse que ela já tinha dois e que aquele era meu. Ela entregou-me os dela na mão e continuava a querer 
o meu. Como não cedi, ela saiu e ignorou-me.  
Como ela não estava a reagir, disse-lhe “é para ir embora, Margarida? Vou fechar o piano?”. Ela disse 
“embora, chocolate”. Ela não se esqueceu que da última vez, quando se foi embora, ela teve um 
chocolate.   
Entrou pela sala um dos meus cães, o mais pequenino e ela disse “cão!” e ficou olhar para ela. Ela foi 
embora e a Margarida espreitou na porta e disse “não sei onde está cão”. 
Entretanto, disse “xixi” a dizer que precisava de ir ao wc e enquanto ela foi, eu fui buscar o saco dos 
chocolates e um colar de princesas que eu tinha quando era criança. Quando ela voltou à sala, disse-lhe 
que tinha um presente para ela e coloquei-lhe o colar. Ela ficou muito feliz e levou as mãos à cara como 
felicidade, sorria e disse “obrigada”. Depois ela viu o saco dos chocolates e disse “chocolate” e eu peguei 
nele e ela escolheu. Disse obrigada e depois thank you. 
Saímos da sala, levei comigo o saco dos chocolates e pousei nas escadas. Ela foi lá e pegou noutro 
chocolate e pediu para levar a ovelha, disse “ovelha”. 
Deu-me um abraço e um beijinho e foi embora.  
 
7ª Sessão 
3/2/2019 10h-11h 
A Margarida entrou com a mãe sempre a dizer “não”, atitude frequente dela. Chegamos à sala do piano 
e ela não me ligou muito nem prestou muita atenção aos bonecos que tanto adorou a última vez. 
Adotei, erradamente, a mesma metodologia das sessões anteriores e como não havia nada de novo, o 
interesse dela era pouco. Utilizei na mesma as borrachas dos animais e consegui alguns momentos, 
apesar de alguns serem dela, a brincar com os bonecos no piano, mas sem tocar. A Margarida mal 
entrou falou do chocolate, que lhe dou sempre no final de cada sessão. Por isso, utilizei isso a meu favor 
e sempre que ela falava disso, dizia que primeiro tínhamos de tocar um pouco no piano e que depois aí 
dava o chocolate. 
Eu e a mãe tentamos que a Margarida me imitasse tocando três vezes uma nota, mas como ela não nos 
queria fazer o favor, fazia birra. Bateu levemente na mãe e a mãe bateu-lhe igualmente de leve na mão. 
Foi uma cena! Levou muito a mal, começou a chorar e a fazer-me queixa da mãe que lhe tinha batido e 
pediu-me para tratar do “dói-dói”. Depois a mãe disse que ela não lhe podia bater e pediu que ela 
tocasse então as três vezes como lhe pedimos. Eu peguei na mão dela e ajudei a concretizar a tarefa. 
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Depois disto, foi a vez do chocolate entrar em ação e a Margarida ficou contente. Também lhe ofereci 
três molas para o cabelo que ela colocou depois de eu ter explicado e ter posto em mim para ela 
perceber o que era. 
Foi uma sessão difícil na medida em que não consegui captar a sua atenção por muito tempo, só em 
partes isoladas. 
Durante a sessão, a Margarida estava sempre a pedir a mãe o iPad e ela dizia-lhe que não e não 
percebia o porquê da insistência. Quando chegaram ao carro, a mãe depois contou-me que ela pediu o 
iPad e disse “olha mãe, tem um piano!”. A mãe disse-me que a Margarida queria me mostrar que 
brincava com um jogo que tinha um piano. 
 
8ª Sessão 
8/2/2019 18h-18h40 
Nesta sessão, tentei explorar algo novo. A minha irmã foi abrir a porta à Margarida com a Icka, que 
desta vez veio com o pai para quando ela entrasse em casa, eu já estivesse a tocar. Selecionei algumas 
peças: Prelúdio de Bach, Intermezzo de Brahms e um andamento de uma Sonata de Mozart. Quando ela 
entrou, entrou calma e fez um ar de espantada e veio até a mim a sorrir para ver o que é que eu estava 
a fazer. Quando acabei de tocar o Bach, disse-lhe olá e ela também e deu-me um beijinho. Mais uma 
vez, não me ligou grande coisa, até porque estava com a ideia de ir ao primo e não parou de dizer 
“primo” o tempo todo, pois era com ele que ela queria estar a brincar. O pai disse que depois iam, mas 
primeiro ia estar comigo a tocar piano. Tentei então que ela estivesse a ouvir-me enquanto tocava, mas 
não, ela falava ao pai do primo. Então fui buscar um cão, o Anouk que é peludo e ela achou-o muito 
fofo. Ele esteve a cheirá-la e ela deixou, mas não ligou muito. Ainda esteve connosco um pouco, mas 
depois foi para outra sala.  
Pedi que ela se sentasse ao meu lado e me ouvisse a tocar, mas ela começou a tocar uma notas ao 
mesmo tempo que eu e eu achei curioso ela também querer participar. Durou pouco tempo, pois depois 
veio a hora do chocolate. 
Fui buscar a minha outra cadela, a Icka e ela é mais enérgica e quer interagir com a Margarida. A 
Margarida acha-lhe mais piada porque ela “protesta” quando não consegue chegar à menina e a 
Margarida então ri-se. O pai já conhecia a Icka e então ficou com ela enquanto eu tentava alguma coisa 
da Margarida. A Icka tentava chegar-lhe com o focinho e a Margarida ria-se e gostava.  
A Margarida levantou-se e viu o chocolate que estava em cima de uma mesa e não parava de falar isso 
“chocolate”, “abre”. O pai disse que tinha de falar comigo e eu disse que íamos tocar só um bocadinho e 
já lhe dava.  
Então sentei-a no meu colo e começamos a tocar juntas. Eu fazia movimentos e deixava cair as minhas 
mãos em cima do teclado e pegava nas mãos delas e fazia o mesmo e ela achava piada, mas apenas 
durante uns minutos.  
Depois levantou-se e eu percebi que não ia conseguir mais nada dela naquele dia. Dei-lhe o chocolate e 
foi-se embora. 
 
9ª Sessão 
16/02/2019 10h-10h30 
Estava um dia de sol e por isso decidi realizar esta sessão no jardim, utilizando a voz e os instrumentos 
da caixa – pandeireta, tambor, maraca, etc. 
Novamente, a Margarida entra em minha casa na companhia da mãe e a dizer “não”. A minha cadela 
Icka foi comigo abrir a porta, muito feliz por estar ali uma criança, pois este contacto também é 
novidade para ela. A Margarida adora cães, mas como não tem controlo na Icka, fica sempre um pouco 
à defesa.  
Lá entramos no jardim e a Margarida ficou admirada, pois nunca tinha lá estado, então era tudo “uau” 
para ela.  
A Icka tentava brincar com a Margarida, pois estava muito eufórica, mas a ela não lhe ligava muito. Sem 
querer, a cadela empurrou-a com o focinho e a Margarida caiu. Não se magoou, mas achei melhor 
fechá-la. 
A Margarida trazia com ela um boneco que saiu naquelas máquinas de shopping e como era novo, não o 
largava. Eu abanei a caixa com os instrumentos para chamar à atenção e consegui durante alguns 
segundos e logo depois voltou ao seu mundo para falar com o boneco. A mãe pedia-lhe que ela tocasse 
os instrumentos e quando a mãe tirou o boneco, ela fez birra. Ela disse que não era um bebé e não 
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podia fazer assim fita. Então a Margarida associou a palavra bebé a um instrumento que tinha a cabeça 
de uma princesa e tocou o instrumento a dizer bebé.  
Voltou a pegar no boneco dela e eu tirei da sua mão e comecei a pintar numa folha, pois concluímos que 
o boneco dava para pintar. Enquanto ela estava com atenção ao desenho, dei o boneco à mãe e captei a 
sua atenção, tocando o instrumento que ela chamava bebé. Ela ficou concentrada no que estava a fazer 
e também pegou nele e tocou. Entretanto a caixa estava fechada e eu ia abrindo e fechando com 
expressão de surpreendida. Ela ficou interessada, mas curiosamente pegou na tampa da caixa e fez de 
conta que estava a conduzir um carro, sendo a tampa o volante. Eu entrei na brincadeira com a outra 
parte da caixa, fazendo os sons que ela fazia e ainda conseguimos algum tempo esta brincadeira. A 
Margarida disse “Sara”, chamando-me para a brincadeira. Foi a primeira vez que me pediu para 
participar nos jogos dela! 
Quando vi que se cansou, voltei aos instrumentos que estavam espalhados e comecei a tocar alguns. Ela 
voltou ao do “bebé” e tocou. Depois toquei gaita de beiços e ela ficou muito curiosa e queria tocar, só 
que não conseguia soprar por isso imitava o som que eu tinha feito com a voz, mas usando na mesma o 
instrumento na boca. Então andou de um lado para o outro no jardim durante algum tempo a fingir que 
tocava e eu de vez em quando ajudava-a, tocando também. 
Voltamos à base dos outros instrumentos e tentei que ela tocasse os outros, mas ela não largava o dela.  
Continuou a passear pelo jardim e eu ia com ela, imitando os sons que fazia com instrumento e também 
durante aqueles momentos em que ia para o mundo dela, eu imitava a voz dela. 
Como o jardim não está em boas condições devido aos cães, há um buraco a meio do jardim e a 
Margarida disse “surpresa” quando passou por lá. Eu fiquei sem perceber e a mãe é que me esclareceu 
que ela viu o buraco como uma surpresa que estivesse lá dentro.  
Então ocorreu-me colocar um instrumento de cada vez lá dentro e chamava-a para ver a surpresa. Ela 
chegava e dizia “surpresa!”  e eu dizia para ela ir ver o que era e ela lá ia. Tirava toda contente e inventei 
no momento a música da “festa da surpresa” – consistia em ir e vir ao fundo do jardim a tocar o 
instrumento e a cantarolar como ela fazia. Fizemos isto algumas vezes e quando chegou à parte da 
harmónica, ela não a largou mais e continuou a tocar pelo jardim.  
No fundo do jardim, da parte da relva, há ainda outra parte por detrás em pedra e a Margarida resolveu 
ir descobrir sozinha. De repente, chama-me para eu ir ter com ela e brincar. Achou piada aos tijolos que 
estavam sobrepostos e tentava pegar. Eu fazia alguns sons com eles e ela, ainda assim, tentava pegar. 
Disse depois que era o meu castelo. Há um quadrado delineado com pedras e a Margarida disse que era 
o castelo dela. Então a mãe pegou na maraca e disse “vou tocar à porta do teu castelo” e dizia “dlin-
dlon” enquanto tocava. A Margarida achou piada e foi ter com a mãe e eu fui para o castelo da dela. 
Também tocou à campainha e entrou. 
A Margarida ficou ainda naquela zona, mas eu e a mãe viemos ao sítio onde estavam os bonecos e 
depois a Margarida seguiu-nos. Quando chegou perto de nós, disse xixi e então lá entramos dentro de 
casa para ir ao quarto de banho. Subiu as escadas e depois passou na sala do piano. Toquei algumas 
notas e ela reagiu com surpresa, prendendo o ar. Ela também tocou algumas notinhas, mas saiu logo do 
piano, olhou à volta e disse “chocolate”. A Margarida associa aquela sala ao chocolate!  
Dei-lhe então o chocolate e a Margarida despediu-se de mim. 
 
10ª Sessão 
2/03/2019 10h-11h15 
A Margarida entrou, em negação, mas quando subiu as escadas tinha à sua espera um cão, o Anouk, que 
vim a perceber que é o cão ideal, pois é tranquilo e paciente. 
Vinha com um brinquedo novo que tinha comprado no dia anterior que era uma transportadora com 
um gato lá dentro e coisas de veterinário. Ela disse Disney para me mostrar o boneco mal entrou. 
Entretanto fomos até à sala do piano, onde eu tinha colocado os instrumentos da caixa espalhados no 
chão, sendo que a reação da Margarida foi “uau”. 
Tentei tocar nos instrumentos, mas a Margarida não estava com atenção, estava muito concentrada 
com o seu novo boneco. Tudo o que é novidade, a Margarida absorve. Tentei entrar no seu mundo 
algumas vezes e sempre sem sucesso. Pensei logo que seria uma sessão em vão. Contudo, eu insistia nos 
instrumentos e até mesmo no piano. Ela olhava, mas não participava comigo.  
Entretanto usei o Anouk para chamar à atenção e ela dava-lhe bombons e ficava contente. Peguei no 
seu gatinho e coloquei no piano a fingir que ele também tocava. Ela tocou todas as notas do piano e 
quando terminou foi logo buscar o gato – “gato” e voltou para o seu sítio para brincar. Disse-lhe que o 
gatinho ia dormir e coloquei-o na caixa dele. A Margarida viu um indício de brincadeira. Pediu-me 
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depois para acordá-lo e assim sucessivas vezes. Para tentar utilizar a música e os instrumentos, usei o 
tambor para que ela acordasse o gato. Então ela dizia “acorda” e tocava no tambor a dizer “acorda 
gato!” e depois podia dar-lhe de comer e ver se ele estava bem. Numa vez, pegou na minha mão e 
levou-a até à sua cabeça para também adormecê-la como faço ao gato. Então utilizei a pandeireta para 
a acordar a Margarida e ela, depois de acordada, tocava no tambor para acordar o gato. Fizemos muitas 
vezes isto, porque ela adorou! 
Entretanto, a minha irmã chegou e entrou na sala do piano. A Margarida foi dizer-lhe olá e depois eu 
disse-lhe para tocar piano para a Bárbara e coloquei o gatinho em cima dela. Ela sentou-se e tocou 
novamente todas as notas do piano, do agudo ao grave. Terminou e agarrou no boneco dela. Brincou 
mais uma vez e enquanto eu tirava notas, a Margarida foi para o piano e a Bárbara perguntou se ia tocar 
para ela e a Margarida “vou tocar” e fez novamente a mesma coisa e pousou o boneco em cima do 
piano.  
O Anouk estava no hall da entrada deitado e eu disse para pegar numa maraca e ir acordá-lo, como faz 
ao gato. Ele levantou-se muito tranquilo e foi ter com ela para ter mimos. Fez isto umas duas vezes e 
depois voltou para o seu gatinho para jogarmos outra vez. 
Surgiu a ideia de também juntarmos a outra cadela, mais pequena, Mel à Margarida. Começou por 
ladrar-lhe, mas quando viu que ela tinha um boneco de peluche não largou a Margarida. Então andava 
sempre atrás dela a ver quando podia tirar-lhe o boneco da mão. Fazia-lhe festinhas e aproximava-lhe o 
boneco a fingir que lhe dava. 
A Margarida pede para ir ao quarto de banho e quando subiu, a Mel tinha o chocolate na boca para lhe 
dar. 
Afinal a sessão não foi em vão e através do jogo do gatinho dormir, conseguimos utilizar os 
instrumentos para comunicar. 
 
11ª Sessão 
10/03/2019 10h-10h40 
Esta sessão foi muito desgastante, na medida em que a Margarida não cedeu em nada e berrou todo o 
tempo. 
Novamente, a Margarida entrou a fazer birra, mas como é habitual, não dei demasiada importância. 
Entramos em casa e a Margarida continuava a birra, mais forte que o normal, e não vinha ter comigo à 
sala onde estava o piano, onde é costume estarmos. A mãe veio comigo, portanto a menina seguiu a 
mãe, sempre aos berros.  
Eu perguntei o que se passava e a mãe disse que passaram por um balão a caminho de minha casa e a 
mãe não lho deu. O choro todo é por causa do balão. 
O Anouk também estava connosco e a Margarida não lhe ligou nenhuma, nem lhe quis dar um bombom. 
Não conseguia captar a atenção dela para nada, até que abri o iPad para ir às aplicações de um teclado 
de piano que tinha sons de animais e acalmou o choro durante, no máximo, 1 min. Voltamos novamente 
à birra.  
Do nada, foi para o piano sozinha e ao tentar interagir com ela, tocando também, ela gritou e começou 
a berrar a dizer “não”. Eu afastei-me e deixei-a explorar, ainda que por breves momentos. Novamente a 
birra. 
Fui outra vez para o iPad, pois percebi que era a única fonte que prendia a sua atenção. Contudo, ela 
vinha ter comigo, tocava no iPad e fechava as aplicações – a Margarida domina as tecnologias.  
Eu constatei que não podia fazer nada, por isso disse à mãe que o melhor era terminar a sessão, até 
mesmo para a Margarida não ficar com aversão. A mãe disse para me pedir desculpa e ela 
imediatamente “Desculpa, tchau”. Quando as coisas lhe interessam, a Margarida faz tudo à primeira. 
Ainda pediu o chocolate, mas eu e a mãe dissemos que não se portou bem para ter o chocolate. Ela 
aceitou, pois só queria ir embora. Quando abrimos a porta da sala, a Margarida estava mais calma e 
sorridente, pois sabia que tinha conseguido aquilo que queria – ir embora para ver se ainda tinha o 
balão. 
Como referi no início, a sessão foi muito desgastante. A Margarida berrava tão alto ao ponto de não 
ouvir o que a mãe dizia e estávamos todas na mesma sala. Fiquei um pouco desmotivada, pois senti que 
a sessão não valeu de muito. Por outro lado, fiquei contente com o comportamento do Anouk, pois 
aguentou o tempo todo na sala connosco e lidou muito bem com a situação. 
 
12ª Sessão 
24/03/2019 10h-13h 
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Para esta sessão, convidei o meu Professor para estar presente e participar na mesma.  
O Professor chegou mais cedo e ambientou-se ao cão Anouk, pois ia estar connosco na sessão, desta vez 
no jardim. 
A Margarida chegou a fazer birra, mas menos que na sessão anterior. Apresentei o Professor, mas ela 
não ligou muito, continuando a pedir para ir embora.  
Como da última vez queria balões, eu tinha dois balões na relva. A Margarida olhou, mas não cedeu. O 
Professor começou a falar com a mãe, para não dar demasiada importância à birra da Margarida, e eu 
tentava captar a atenção dela.  
Já com o Professor e com a mãe, fomos para a relva, onde tinha os instrumentos espalhados e 
começamos a tocar. Comprei um metalofone colorido com o focinho de um animal e mostrei algum 
espanto na esperança de cativar a Margarida. Comecei a tocar, mas ela pegou na baqueta que eu não 
estava a utilizar e atirou para o chão, com raiva. Então o Professor pegou na ideia dela e disse “ah que 
giro, vamos tocar assim então” e atirava como a Margarida fez.  
Depois de tentarmos durante algum tempo e sem sucesso, o Professor pegou na melódica, dizendo que 
“tinha um brinquedo que a Margarida ia adorar” e começou a tocar pelo jardim e eu e a mãe 
começamos a brincar com o balão, atirando uma para a outra, ao som da música. A Margarida andava à 
volta da mãe, aos berros e não queria participar na brincadeira, mas nós ignoramos. O Anouk, que 
estava deitado até agora, levantou-se para interagir. Tentamos, mas não resultou. 
Então lembrei-me de ir buscar o meu iPad para utilizar a aplicação do teclado com sons a animais. 
Sentei-me na relva e comecei a tocar e realmente chamou a atenção da Margarida. Começou a berrar e 
então o Professor disse que íamos fazer um jogo e que então a Margarida não entrava, porque não 
queria. O Professor tocava melódica e eu respondia, assim em pequenas melodias e em alguns 
momentos, a Margarida gostou. Olhava, mas depois continuava na sua birra. Ainda neste jogo, o 
professor sugeriu que a mãe se sentasse e desse que olhava para a melódica, pois era novidade para ela, 
mas depois perdia o interesse e a birra voltava. 
Vimos que nada resultava com a Margarida até que surgi que podíamos ir até ao piano e tentar mais 
uma vez. Fomos até lá e pelo caminho, em vez de subir as escadas para entrar em casa, ia seguir em 
frente para ir embora e chamava a mãe para ir com ela, mas como a mãe entrou connosco, a Margarida 
não teve outro remédio senão entrar também. 
Eu já estava dentro de casa, na sala do piano com o Anouk e comecei a improvisar melodias ao piano e a 
Margarida foi entrando com a mãe. O Professor sugeriu novamente a mãe sentar-se e a filha sentar-se 
ao colo, procurando um momento de ternura e musical. Conseguimos ainda durante algum tempo. O 
Professor perguntou à mãe que músicas cantava para a Margarida e “atirou o pau ao gato” foi a 
escolhida. Então o Professor sentou-se ao piano a acompanhar a canção, enquanto que eu gravava. 
Fizemos isto duas vezes, intercalado com birra e a gritar pelo pai, pois sabe que o pai a deixa com a mãe 
em minha casa e depois vem buscá-la.  
Eu sabia que o pai já estava à espera na porta, por isso fui buscá-lo sem a Margarida saber e quando ele 
entrou na sala, a Margarida transformou-se… literalmente! Parou a birra, começou a dar beijinhos à 
mãe e depois a mim, enquanto que o Prof tocava. Entretanto peguei nas borrachas de animais que já 
tínhamos usado e comecei a interagir com ela e ela entrou na brincadeira. Sentamo-nos as duas no chão 
a brincar com as borrachas e a comunicar de certa maneira. A Margarida estava muito recetiva e a 
participar muito bem. Começamos a cantar e a ela cantava comigo e mudava de notas também! Foi 
muito surpreendente e agradável sentir que ela estava a ceder. Depois levantou-se e foi ao piano tocar 
umas notas, deu um beijinho à mãe e ao pai e voltou a sentar-se comigo no chão. Fizemos uma 
brincadeira que era pegar em todas as borrachas com as mãos, levantar os braços e juntamente com a 
música, largá-las no ar também a cantar. A Margarida gostou muito!  
Interagi com a Margarida também fisicamente com cócegas e ela achava piada.  
Houve um momento curioso em que estávamos a elevar as borrachas e o Prof parou de tocar, ao que a 
Margarida fez um sinal a dizer para tocar para então deixar cair as borrachas. Foi um momento 
engraçado e repetimos outra vez! 
Terminamos este momento musical, a Margarida foi para o sofá e o Prof brincou com ela fingindo que 
os pés eram telefones e que estavam em chamadas. A Margarida ria-se muito! 
Depois foi até ao piano sozinha e tentou espreitar pelo piano para ver a mecânica dele. Eu e a Margarida 
já tínhamos feito isto várias vezes e ela não se esqueceu, por isso deu para perceber o que ela queria. 
Retiramos então a tampa e ela sentou-se ao piano a espreitar e a explorar.  
A Margarida interagiu com o Anouk e dava-lhe bombons, pois já estava contente. 
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Entretanto o Prof falou com os pais para conhecer melhor a menina e os pais contavam histórias 
caricatas, como a do bacalhau ou gostar imenso de idiomas. Contaram que a Margarida, uma vez nas 
férias em Espanha, estava na piscina com outras meninas estrangeiras e, sem os pais perceberem, 
estava a comunicar com elas e a entenderem-se. Ou também ser a ajudante do prof nas aulas de inglês, 
pois na turma a Margarida domina o idioma quando comparando com os colegas. 
Uma coisa que os pais contaram e que é uma boa recompensa deste trabalho, é a Margarida incluir o 
meu nome nas brincadeiras dela em casa ou quando está na rua e entra no seu mundo.  
Foi uma sessão sem dúvida enriquecedora e com momentos muito especiais, sendo que a presença e 
ajuda do professor foi imprescindível para o sucesso deste dia. Foi curioso como é que a presença do pai 
mudou por completo o comportamento da Margarida e que sem dúvida foi bom e positivo para o 
desenvolvimento da sessão.  

Sessão da Carla 
27/03/2019 10h 
A Carla convidou-me para participar na sua sessão com três meninos: o Dinis que tem problemas 
auditivos, o Leandro que não fala na escola, mas fala em casa, e o Angelino que não se percebe o que 
diz. 
O Professor também estava presente e participou ativamente. 
Tentamos que cada um estivesse com cada menino, para que nenhum estivesse sozinho e pudéssemos 
interagir com eles. 
Numa primeira fase, começamos pelos balões e eles levavam isso para as lutas, assim como os tubos 
que o centro tinha e nós utilizávamos também para a sessão, ainda que com os balões cantávamos ao 
mesmo tempo que nos movimentávamos com os mesmos. 
Seguidamente procuramos encontrar um momento musical com o saxofone enquanto que eles 
brincavam nas suas lutas. A Carla trouxe imagens de animais – abelha, pássaro, ovelha, vaca – e o 
objetivo era pisar o animal e o saxofone emitir os sons que eles fazem, acompanhado também pela voz. 
Outro jogo que foi feito com o sax foi o das estátuas – quando a Carla tocava caminhávamos e quando 
parava, ficávamos como estávamos.  
Enquanto que eu e o Professor procurávamos interagir com dois meninos, a Carla estava com outro para 
que ele sentisse as vibrações do som do saxofone através do balão, principalmente com o Dinis, já que 
tem dificuldade em ouvir. Soprar para dentro do instrumento também foi um dos exercícios que os três 
meninos fizeram. 
Com os tubos que o centro tinha, colocamos no ouvido dos meninos e soprávamos ou cantávamos para 
eles ouvirem o som e de certo modo eles ficavam atentos a ouvir. 
Havia contentores do lixo, feitos em cartão. Utilizamos para fazer ritmos e curiosamente quem mandava 
era o Angelino, que tem um sentido de espetáculo/ show muito engraçado. Então, tudo aquilo era dele 
e nós não podíamos tocar sem a autorização dele, senão ele chateava-se. 
Numa outra fase, já com os outros colegas na sala onde estávamos, cantamos uma canção - “olá, bom 
dia”. Os colegas estavam sentados no chão e nós e os três miúdos estávamos numas cadeiras. Cantamos 
todos juntos e eu estava sentada atrás do Leandro, peguei nos braços dele, fiz movimentos com a 
música e cantei mesmo ao ouvido dele. Ele estava com ar satisfeito e ainda que mexesse minimamente 
os lábios, não emitia qualquer som. É sem dúvida intrigante e cativante esta característica do Leandro! 
Depois de cantarmos todos e dizermos o nome de cada um dos alunos que estavam presentes, o Dinis e 
o Angelino foram embora, mas o Leandro ficou. 
Realizamos o jogo das imagens dos animais novamente, mas desta vez estávamos escondidos e 
aparecíamos apenas quando ele estivesse ao lado da imagem.  
Tentamos que ele falasse, ao perguntar o nome do irmão, mas mais uma vez sem sucesso. 
Uma brincadeira de sucesso foi ele inventar histórias, curiosamente sobre o tema violência. Ele pegava 
num tubo, fingia de arma e matava-nos. No final, tinha de nos dar um abraço para voltarmos a ter vida. 
O Leandro ficou muito contente por nós termos participado no jogo, via-se o seu ar satisfeito. Ele pegou 
em vários materiais que lá estavam, mas arrumava tudo sozinho sem nós dizermos nada. 
Foi sem dúvida muito positivo ter ido à sessão da Carla, pois com a partilha de ideias, surgiram alguns 
momentos que podia fazer com a Margarida. 

 
13ª Sessão 
31/03/2019 10h-11h 
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Para esta sessão, espalhei no chão imagens dos animais e desenhos animados que a Margarida gosta, 
pois seria uma novidade e consequentemente cativava-a.  
Chegou acompanhada pelo pai e mãe, visto que da última vez a presença do pai beneficiou, e a 
Margarida entrou a fazer birra, como habitual, mas quando entrou na sala ficou encantada, pois nunca 
tinha visto aquelas imagens.  
Enquanto que a Margarida via as imagens, eu tocava piano, improvisando pequenas melodias para criar 
um momento musical. Percebi que a Margarida, passado um tempo, perdeu o interesse, dizendo que 
queria ir embora, sempre agarrada ao seu peluche. 
Peguei no iPad e procurei músicas que a Margarida gosta e foi a do baby shark que ela escolheu, mas 
nas sugestões do YouTube estava o banana – música igual, mas com macacos. Eu disse que primeiro 
queria ver a do tubarão, mas ela começou aos berros, a tirar-me o iPad da mão com força para ver a 
música que ela queria. Eu tive de ceder, pois ela estava a começar a berrar muito e eu não queria que a 
sessão fosse em vão. Então eu cedi, ela sentou-se muito contente a ver e depois estava disposta a 
participar em tudo comigo!  
Depois disso, foi para o piano de livre vontade e tocou todas as notas. Eu quis interagir, mas ela baixou o 
meu braço para que não tocasse. Deixei-a estar e depois sentamo-nos no chão e tentei fazer o mesmo 
da última sessão, mas desta vez sem música de fundo. Apenas copiando alguns sons que a Margarida 
fazia e entoando algumas notas.  
A Margarida estava bem disposta e por isso dava bombons ao Anouk. 
Pediu à mãe para ir ao quarto de banho, e como sempre, o Anouk foi com elas. Depois de subir 
novamente, a Margarida ficou pelo hall e o cão estava com ela. A Margarida costuma ter medo de 
descer as escadas sem a mãe, tem de ter sempre a mãe por perto. Mas, curiosamente, ela desceu as 
escadas acompanhada pelo Anouk! E eu disse à mãe e ela disse “inédito! Ela nunca desce sozinha, mas o 
Anouk como espera por ela, sente-se confiante”. A Margarida desceu e subiu várias vezes com o cão e 
depois dava-lhe bombons. 
Senti que este momento foi positivo, na medida em que “justificou” a presença do cão no meu projeto, 
deu-lhe confiança e de certo modo facilita a comunicação com a Margarida, pois ela adora cães. 
Confesso que nesta sessão me senti um pouco desamparada, pois da última vez com a presença do Prof 
estava de certo modo a ser orientada. 
 
14ª Sessão 
18/04/2019 10h-11h30 
Neste dia convidei a Carla que toca saxofone para participar ativamente na sessão, pois como é um 
instrumento que a Margarida nunca viu, sabia que ia cativar a atenção dela, nem que fosse por apenas 
alguns momentos. 
A Margarida entrou com a mãe e fez novamente birra ao subir as escadas, mas como desta vez espalhei 
as imagens que tinha usado na última sessão e os instrumentos de forma diferente (espalhadas pela 
entrada e hall da casa) a Margarida sorriu e fez a sua expressão de espanto – wooow. Como também 
estava o Anouk, ela também ficou mais tranquila e deu-lhe as bolachas do olá, maneira que arranjei 
para criar a ligação com o cão. Desta vez, a Margarida veio acompanhada por dois bonecos que não 
larga – “bebes chorones”. 
No início não quis interferir em nada, deixei a Margarida explorar sozinha as imagens e os instrumentos, 
mas o que a cativou de verdade foi ver a minha irmã a subir as escadas e fazer o mesmo que ela e então 
ir para a zona dos quartos. A Margarida subiu, mas olhava sempre para trás para ver se tinha permissão 
e se estava tudo bem. O Anouk também foi atrás dela e ela sentiu nele uma proteção, o que a desafiou a 
subir e descer escadas mais vezes, sempre na companhia do amigo. 
Mais tarde, chegou a Carla. A Margarida disse olá e a Carla, ao abrir a caixa do saxofone, fez uma cara de 
espanto para cativá-la e conseguiu. A Margarida sorria e olhava com muita atenção para tudo o que ela 
fazia. A Carla começou a tocar algumas notas e eu e a Margarida estávamos mesmo ao lado dela. 
Comecei por soprar para dentro do saxofone com a Carla a ajudar no som, como se fosse vento. A 
Margarida achou piada ao que fizemos e então copiou e sorriu de contentamento por também ter feito. 
Tentamos fazer isto outra vez, mas já não tinha interesse para a Margarida. 
Para a ela ouvir o som do saxofone, eu e a Carla resolvemos tocar um tema do projeto Paluí – tema dos 
kazoos – que cria um ambiente agradável e assim a Margarida podia ouvir, mesmo que estivesse no seu 
mundo. Acompanhei então ao piano essa melodia e a Margarida brincava com um balão por encher na 
boca e olhava para o instrumento. 
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Do nada, a Margarida resolve novamente subir as escadas e ia toda confiante com o Anouk. Quando 
desceu, a Carla escondeu-se e tocava algumas notas e eu perguntava onde ela estava e reagia aos sons 
que ela fazia. A Margarida resolveu descer e ir à procura da Carla e quando a encontrou ficou contente e 
sentiu que aquela tarefa já estava feita. A Carla escondeu-se novamente na sala do piano e a Margarida 
encontrou-a e foi para o hall. Aproveitamos estar naquela sala para tocarmos juntas, improvisarmos um 
pouco, enquanto que a Margarida explorava o que estava à sua volta. 
Vimos que foi o suficiente quando estava a começar a falar e a ficar aborrecida por não ter outro 
desafio. Surgiu a ideia de atirarmos bolinhas de papel para dentro do saxofone e quando lá caíssem, a 
Carla tocava uma nota e eu dizia “ploc”. A Margarida achou piada às bolinhas e resolveu ficar com todas 
e atirar só ela, pois já tinha percebido o jogo. Não dizia nada quando caiam, mas eu continuava a dizer. 
Depois viu que podia deixar cair todas ao mesmo tempo e então eu e a Carla tivemos de adaptar o som 
para algo parecido como uma cascata. Fez isto algumas vezes, pois era ela que tinha o controlo da 
brincadeira com os papéis. 
A Margarida também quis tocar no saxofone e então pedia a Carla “por favor” para ela a deixar tocar, 
mas disse-lhe que só podia tocar nas chaves e indicou-lhe quais para que ela pudesse ouvir os diferentes 
sons que produzia. Claro que isto não foi exatamente o que a Margarida desejava, mas esteve muito 
concentrada neste desafio. 
Como tínhamos as imagens espalhadas, utilizei as dos animais – abelha, vaca, ovelha e passarinho – para 
brincarmos aos sons dos animais acompanhado pelo saxofone. O objetivo seria saltar para cada um 
deles e reproduzir o som de cada um, tanto pela voz como pelo instrumento. A Margarida não estava de 
todo a aderir à brincadeira, pois estava distraída com os seus bonecos, então peguei nela ao colo e fiz o 
jogo. Percebi que ela achava uma certa piada, mas deixa-a no chão quando foi para fazer o som da 
abelha a usar algum contacto físico como se o animal estivesse a rondá-la, ao que ela também achou 
piada e riu-se. 
A Carla trouxe outros recursos como balões, copos de iogurte, tubalões e grasnadores e então 
resolvemos utilizar, pois ela não quis continuar com a brincadeira. 
Começamos pelos balões e a Margarida teve uma certa rejeição que a mãe explicou por ter receio que o 
balão rebentasse e o barulho ser demasiado agressivo para ela. Então eu enchi os balões com pouco ar 
para que ela não tivesse medo e pudéssemos interagir com ele. Tentei que a Margarida colocasse o 
balão no saxofone e ouvisse as vibrações, mas ela recusou-se por completo e fazia birra sempre que eu 
tentava. 
Usamos então os copos de iogurte que ela adorou! Dividimos os copos pelas três e íamos fazendo 
ritmos e criando sons que interessaram bastante à Margarida. Depois de várias brincadeiras, a 
Margarida resolveu tirar-nos os copos para ficar com eles, mas se eu lhe desse, ela ia entrar no mundo 
dela e nós não íamos conseguir entrar. Por isso, a Carla começou a tocar notas com ritmos de cavalgar 
como os cavalos e disse à Margarida que não podia ficar com os meus se não fizesse a brincadeira dos 
cavalos. Claro que foi birra imediata, mas eu e a Carla continuamos com o jogo e a Margarida sempre 
atrás de mim, porque eu tinha escondido nas minhas costas os dois copos de iogurte.  
Os tubalões e os grasnadores, apesar de terem balões, a Margarida achou interessante e também 
tentava soprar para conseguir o mesmo resultado que nós. Claro que viu que não conseguia e, por 
conseguinte, desistiu e ficou apenas com o balão na boca enquanto que eu e a Carla fazíamos um jogo 
aos ouvidos dela com os tubos. 
Entretanto a Mel entrou em cena e como sempre a Margarida ficou muito feliz, pois adora a cadela. Lá 
esteve à volta dela imenso tempo a dar miminhos e a dizer “que fofinha”, “mel”. 
No meio da confusão toda que estava instalada no hall, a Margarida ainda teve algum interesse em 
tocar no xilofone, apenas uns segundos, enquanto eu acompanhava com a pandeireta. 
Vimos que a Margarida já estava a ficar sem interesse e resolvemos terminar a sessão. 
 
 
15ª Sessão  
1/05/2019 10h 
Esta foi a minha última sessão com a Margarida e para tal convidei o Professor e a Carla para estarem 
presentes. 
Como já sabia, tinha de ter algo diferente para que a Margarida ficasse cativada quando entrasse, então 
resolvi usar as imagens das sessões anteriores e colá-las nas paredes desde a entrada até ao jardim. E 
resultou! 
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A Margarida chegou a minha casa acompanhada pelos pais. Desta vez pedi para virem os dois, já que era 
a última sessão e queria que corresse tudo pelo melhor. Os pais trouxeram o piano de brincar e outro 
teclado pequenino para que pudéssemos estar no jardim. Também cá fora, coloquei imagens e espalhei 
os instrumentos pelo chão.  
Como de costume, estava o Anouk no jardim para a receber. A Margarida ficou contente por vê-lo, deu-
lhe uma bolacha e andou um bocado pelo jardim e disse “mel?”. Queria a outra cadela que adora. Mas 
ignorei, senão podia ficar só à volta dela. 
Tentávamos falar com ela, mas o que a cativou mesmo foi quando a Carla abriu a caixa do saxofone, que 
ela já tinha visto na sessão anterior, mas não tinha experimentado tudo. A Margarida ficou ao lado da 
Carla enquanto que montava o instrumento e dizia “por favor” para ela a deixar pegar, mas por 
enquanto só podia tocar nas chaves, como tinha feito da última vez. Brincamos ao jogo de atirar 
borrachas para dentro do saxofone e também falar para dentro do instrumento. Depois, a Carla tocou e 
ela ficou concentrada a olhar, mas quando viu que não ia conseguir mais nada, foi para o mundo dela. 
Entretanto, a caminho de minha casa, a Margarida passa pelo Sea Life, onde adora ir ver os “peixinhos” 
como ela diz. Claro que foi uma constante na sessão o tema “peixinhos”. 
Andou por ali a falar, acompanhada pelos seus “bebés chorones” e eu imitava o que ela dizia ou 
inventava sons numa sequência contrária à dela. Ela não me liga muito, ignora e vai ter com a mãe 
“vamos embora, peixinhos”. A mãe explica-lhe que primeiro tem de brincar comigo. Ela faz o que a mãe 
diz, cumpre os mínimos e volta ao mesmo “vamos embora, peixinhos”.  
Tenho um pequeno espaço com pedras que é rodeado por vasos e ela achou piada. Olha para mim, pega 
na minha mão e dá-me a entender o que quer fazer. Ao saltar, tento explicar-lhe que tem de fazer o som 
e mostro-lhe. Não valeu de nada, porque o que ela só queria era ter a minha aprovação e sentir-se 
segura para “entrar” nesse lugar. Tentei brincar às escondidas com ela nesse pequeno espaço, mas sem 
sucesso, pois ela tinha uma companhia mais interessante que eram os seus brinquedos. Sugiro então à 
Carla escondermo-nos e ela tocar sax e eu kazzoo para ela nos encontrar. Claro que estivemos ainda 
algum tempo a sermos ignoradas, mas a mãe perguntou-lhe onde estávamos e ela a muito custo lá 
procurou e encontrou a Carla. Sem ainda me ter encontrado, voltou para o seu mundo, a falar pelo 
jardim e a mãe dizia que ainda faltava eu. Ela lá ia falando dos peixinhos, mas depois encontrou-me e 
ficou contente.  
Juntámo-nos os três com os instrumentos e começamos a improvisar enquanto que a Margarida nos 
ignorava e sempre a falar dos peixinhos. Ela andava pelo jardim e nós parávamos de tocar por uns 
momentos a ver se havia reação e também para haver um pouco de silêncio. Voltou à mãe para ir 
embora, disse-nos “tchau” e nós continuávamos a tocar. Isso sem dúvida que a irritava e o professor 
inventou uma música dos peixinhos. Lógico está que a Margarida não quis cantar connosco e continuou 
com vontade de ir aonde queria. 
Como a Margarida gosta da Mel e já tinha falado dela, fui buscá-la para estar connosco no jardim. Claro 
que ficou contente e não a largou, a dar-lhe mimos e aos abraços. Por momentos acalmou-se e não 
pensou nos peixinhos. 
A Carla trouxe consigo copos de iogurte que também usamos na sessão anterior. Voltamos a utilizá-los 
para criar ritmos e ambiente sonoro quando esfregávamos os copos no chão e a Margarida gostou 
destes copos, assim como já tinha gostado da última vez. A Margarida trazia uma camisola com 
brilhantes e a Carla então usou a roupa para também criar sons com os copos e ela achou piada e 
deixou que fizesse. Utilizamos dois copos, tocando um no outro, ao ouvido dela e curiosamente 
interessou-lhe ouvir, ainda que por alguns segundos. 
Voltou à história dos peixinhos e foi ter com os pais para ir embora, mas a mãe disse que tinha de fazer 
o que eu pedia e então ela, só para cumprir os mínimos, veio ter comigo. Ainda com o barulho dos 
copos, brincamos ao jogo das estátuas, ou tentamos… enquanto que fazíamos barulho com os copos, 
pulávamos. Quando não houvesse, tínhamos de parar. E esta é sempre a parte complicada de realizar. 
Mas ela estava feliz por estar aos pulos. 
Desligou novamente. Ela foi passear pela relva e eu sentei-me no chão com a Mel, ao pensar que era 
cativante para ela, e comecei a cantar uma melodia. Claro que não me ligou e teve de ser a mãe a dizer 
que a Mel estava ali ao meu lado. Ela veio e a Carla pegou no início da melodia com uma terminação 
diferente, e foi então essa que usamos para cantar para a Margarida. Não foi durante muito tempo, 
porque ela cada vez mais tinha menos paciência para nós.  
Resolvemos então dar por encerrada a sessão e enquanto que falávamos com os pais, a Margarida via 
os seus desenhos animados no telemóvel e a concentração dela ao ver era autêntica, tudo para 
absorver o mais possível.  
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Planificações das aulas lecionadas 
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Aluno A 

 

1º Período – Aula nº1 

Conteúdos ✓ Escala de Dó e Sol 
✓ Burgmüller – Estudo op. 100 nº5 – Innocence 
✓ Gurlitt – Novelette em Ré m  

Estratégias ✓ Leitura de mãos separadas; 
✓ Revisão da dedilhação; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas. 
 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Memorização da obra através de secções mais curtas; 
✓ Desenvolver legato. 

Observações O aluno apresentou um bom estudo em casa que o permitiu 
melhorar principalmente a peça. Contudo, o estudo revela falta de 
precisão no trabalho de casa. 

Tabela 2 - Aluno A, planificação e relatório aula nº1 
 

1º Período – Aula nº2 

Conteúdos ✓ Escala de Sol 
✓ Burgmüller – Estudo op. 100 nº5 – Innocence 
✓ Czerny – Estudo op. 599 nº19  

Estratégias ✓ Tocar mãos separadas para equilíbrio das duas mãos; 
✓ Revisão da dedilhação e ritmo; 
✓ Execução em tempo mais lento; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas. 
 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Memorização da obra através de secções mais curtas; 
✓ Desenvolver fraseado e dinâmicas; 
✓ Destreza digital. 

Observações O aluno preparou-se bem para esta aula, tendo resolvido as 
questões apontadas na aula anterior. Correspondeu igualmente bem 
aos desafios da aula. 

Tabela 3 - Aluno B, planificação e relatório aula nº2 
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1º Período – Aula nº3 

Conteúdos ✓ Escala de Dó, Sol e Ré 
✓ Burgmüller – Estudo nº5 – Innocence 
✓ Gurlitt – Novelette em Ré m  
✓ Czerny – Estudo nº 19 
✓ A. M. Bach – Menuet em Sol m 

Estratégias ✓ Leitura de mãos separadas; 
✓ Revisão da dedilhação e ritmo; 
✓ Execução da obra em tempo mais lento; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas; 
✓ Execução do programa de memória – Gurlitt e Burgmüller. 
 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Memorização da obra através de secções mais curtas; 
✓ Desenvolver coordenação motora; 
✓ Desenvolver equilíbrio sonoro das duas mãos; 
✓ Preparação do aluno ao contexto de audição. 

Observações O aluno tem vindo a apresentar evolução e estudo em casa, ainda 
que com falta de pormenor, devido também à sua idade. Irá 
apresentar-se brevemente numa audição de classe, daí a execução 
específica do programa. O trabalho mais detalhado foi direcionado 
para o Menuet, pois é a obra mais recente e que necessita de mais 
acompanhamento. 

Tabela 4 - Aluno A, planificação e relatório aula nº3 

 

2º Período – Aula nº4 

Conteúdos ✓ Escala de Lá 
✓ Burgmüller – Estudo nº5 – Innocence 
✓ A. M. Bach – Polonaise em Sol m 

Estratégias ✓ Leitura de mãos separadas; 
✓ Revisão da dedilhação e ritmo; 
✓ Execução em tempo mais lento; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas. 
 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Destreza dos cinco dedos; 
✓ Desenvolver equilíbrio sonoro das mãos. 

Observações Com as férias de Natal, o aluno facilitou o estudo, sendo que esta 
direcionada para relembrar o estudo de Burgmüller (apenas a 
primeira página). Contudo, iniciou-se a leitura de uma obra nova, da 
qual foi acompanhada a leitura. 

Tabela 5 - Aluno A, planificação e relatório aula nº4 
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2º Período – Aula nº5 

Conteúdos ✓ Escala de Lá e Mi; 
✓ Burgmüller – Estudo nº5 – Innocence; 
✓ Beethoven – Sonatina em Sol M – 1º and. 

Estratégias ✓ Conceito de relaxamento: escalas lentas e sentir peso passar 
de dedo para dedo; 

✓ Leitura de mãos separadas; 
✓ Revisão da dedilhação; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas. 
 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Promover relaxamento corporal com a finalidade de 
melhorar a qualidade sonora; 

✓ Destreza digital; 
✓ Desenvolver legato e staccato. 

Observações O aluno iniciou muito recentemente o estudo da Sonatina, assim que 
o estudo desta obra incidiu na leitura e correção da mesma apenas 
da primeira página. Desenvolveu-se igualmente a continuação do 
trabalho no Estudo nº5. 

Tabela 6 - Aluno A, planificação e relatório aula nº5 

 

2º Período – Aula nº6 

Conteúdos ✓ Escala de Lá e Mi; 
✓ Burgmüller – Estudo nº5 – Innocence 
✓ Beethoven – Sonatina em Sol M – 1º and. 

Estratégias ✓ Execução de mãos separadas de modo a encontrar o balanço 
sonoro; 

✓ Correção de falsos acentos; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas. 
 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Memorização da obra através de secções mais curtas; 
✓ Desenvolver dinâmicas. 

Observações O aluno irá apresentar-se brevemente no Concurso Interno do 
CMSM. Deste modo, a aula foi direcionada para as obras que vai 
executar e aperfeiçoamento das mesmas.  

Tabela 7 - Aluno A, planificação e relatório aula nº6 
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3º Período – Aula nº7 

Conteúdos ✓ Escala de Lá, Mi e Si; 
✓ A. M. Bach – Polonaise em Sol m  
✓ Beethoven – Sonatina em Sol M – 1º and. 

Estratégias ✓ Execução de mãos separadas de modo a encontrar o balanço 
sonoro; 

✓ Mãos separadas na leitura do Bach; 
✓ Execução em tempo mais lento de mãos juntas - Sonatina; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas. 
 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Relaxamento corporal; 
✓ Resolução de problemas técnicos. 

Observações O aluno preparou-se para a aula, sendo que reagiu positvamente a 
tudo o que lhe era proposto. De vez em quando, o aluno apresenta 
tensão muscular devido à sua ansiedade, sendo que é importante 
incidir no relaxamento. 

Tabela 8 - Aluno A, planificação e relatório aula nº7 

 

3º Período – Aula nº8 

Conteúdos ✓ Escala de Lá, Mi e Si; 
✓ A. M. Bach – Polonaise em Sol m  
✓ Beethoven – Sonatina em Sol M – 1º and. 

Estratégias ✓ Execução de mãos separadas de modo a encontrar o balanço 
sonoro; 

✓ Realização de trabalho de junção de mãos no Bach; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas. 
 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Relaxamento corporal; 
✓ Promover pensamento de interpretação da obra - Sonatina. 

Observações O aluno desenvolve um estudo regular, ainda que não apresente os 
resultados expectáveis de aula para aula. Contudo, é esforçado nas 
aulas e realiza tudo o que lhe é porposto. 

Tabela 9 - Aluno A, planificação e relatório aula nº8 
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3º Período – Aula nº9 

Conteúdos ✓ Escala de Lá, Mi e Si; 
✓ A. M. Bach – Polonaise em Sol m  
✓ Czerny – Estudo nº 19; 
✓ Gurlitt – Novelette em Ré m. 

Estratégias ✓ Execução das obras mais lentamente para encontrar 
equilíbrio e relaxamento; 

✓ Realização de trabalho detalhado a nível dinâmico no Bach; 
✓ Execução das obras na íntegra; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas. 
 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Relaxamento corporal; 
✓ Desenvolver a memória; 
✓ Promover interpretação e sentido crítico. 

Observações O aluno terá prova global, daí a revisão de obras do primeiro 
período. Realizou uma boa aula no sentido em que apresentou uma 
postura correta e relaxada, assim como boa reação aos desafios 
propostos. 

Tabela 10 - Aluno A, planificação e relatório aula nº9 
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Aluno B 
 

1º Período – Aula nº1 

Conteúdos ✓ Escala de Ré 
✓ A. P. Vargas – Dança dos Pássaros 
✓ Bach – Invenção nº 4  

Estratégias ✓ Execução lenta das obras; 
✓ Junção das mãos no 1º sistema da peça; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas. 
 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Memorização da obra através de secções mais curtas; 
✓ Aprioramento da 1ª parte do Bach; 
✓ Desenvolver destreza digital. 

Observações Como já explicado na caracterização, o aluno apresenta dificuldades 
e a execução de certos exercícios é impossível devido à metodologia 
do mesmo.  

Tabela 11 - Aluno B, planificação e relatório aula nº 1 

 

1º Período – Aula nº2 

Conteúdos ✓ Escala de Ré 
✓ A. P. Vargas – Dança dos Pássaros 
✓ Bach – Invenção nº 4  
✓ Heller – Estudo nº14 

Estratégias ✓ Execução lenta das obras; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas; 
✓ Junção das mãos na 1ª página do estudo; 
✓ Junção das mãos na 1ª parte da peça; 
✓ Aprioramento da 1ª página do Bach. 

 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Memorização da obra através de secções mais curtas; 
✓ Desenvolver a leitura; 
✓ Desenvolver destreza digital. 

Observações O aluno revelou estudo na escala e primeira página do estudo, sendo 
que nos outros conteúdos apresentava dificuldades ao nível da 
leitura. 

Tabela 12 - Aluno B, planificação e relatório aula nº2 
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1º Período – Aula nº3 

Conteúdos ✓ Escala de Fá 
✓ A. P. Vargas – Dança dos Pássaros 
✓ Bach – Invenção nº 4  

Estratégias ✓ Execução lenta das obras de modo a executar as dinâmicas; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas; 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Memorização da obra através de secções mais curtas; 
✓ Desenvolver destreza digital. 

Observações O aluno terá audição de classe brevemente. Deste modo, a aula foi 
direcionada para as peças que vai executar. 

Tabela 13 - Aluno B, planificação e relatório aula nº3 

 

2º Período – Aula nº4 

Conteúdos ✓ Escala de Fá; 
✓ A. P. Vargas – Dança dos Pássaros; 
✓ Bach – Invenção nº 4; 
✓ Heller – Estudo nº14. 

Estratégias ✓ Execução lenta das obras; 
✓ Continuação da leitura da peça e estudo; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas; 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Memorização da obra através de secções mais curtas; 
✓ Desenvolver destreza digital. 

Observações O aluno estudou para esta aula, tendo sido possível ouvir na íntegra 
o estudo e a peça. 

Tabela 14 - Aluno B, planificação e relatório aula nº 4 
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2º Período – Aula nº5 

Conteúdos ✓ Escala de Lá; 
✓ Mozart – Sonata KV331 – 3º and 
✓ Heller – Estudo op. 45 nº15 

Estratégias ✓ Execução lenta das obras; 
✓ Leitura de mãos separadas da 1ª página do estudo; 
✓ Leitura de 2 sistemas do estudo; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas. 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Desenvolver destreza digital; 
✓ Desenvolver a leitura. 

Observações O aluno não estudou para a aula, sendo que foi essencialmente uma 
aula de leitura. A Sonata é uma obra nova assim que foi necessário 
escrever a dedilhação. 

Tabela 15 - Aluno B, planificação e relatório aula nº5 

 

2º Período – Aula nº6 

Conteúdos ✓ Escala de Sol; 
✓ Mozart – Sonata KV331 – 3º and 
✓ Heller – Estudo op. 45 nº15 

Estratégias ✓ Execução lenta das obras; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas; 
✓ Junção das mãos nos primeiros 4 sistemas do estudo; 
✓ Execução das três páginas do Mozart. 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Desenvolver destreza digital; 
✓ Desenvolver a leitura; 
✓ Promove o pensamento da obra na execução final. 

Observações O aluno estava preparado minimamente para a aula, não 
apresentando evolução desde a última aula. O segundo período foi 
difícil na medida em que o aluno estudou muito raramente e pouco. 

Tabela 16 - Aluno B, planificação e relatório aula nº6 
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3º Período – Aula nº7 

Conteúdos ✓ Escala de Sol; 
✓ Mozart – Sonata KV331 – 3º and 
✓ Heller – Estudo op. 45 nº15 

Estratégias ✓ Execução lenta das obras; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas; 
✓ Junção das mãos na 1ª página do estudo; 
✓ Execução do andamento do Mozart. 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Desenvolver destreza digital; 
✓ Desenvolver as dinâmicas; 
✓ Promove o pensamento da obra na execução final. 

Observações O aluno estudou a sonata de Mozart, obra que adora. Ainda assim, o 
estudo apresenta dificuldades ainda ao nível da leitura. 

Tabela 17 - Aluno B, planificação e relatório aula nº7 

 

 

3º Período – Aula nº8 

Conteúdos ✓ Escala de Lá; 
✓ Mozart – Sonata KV331 – 3º and 
✓ Heller – Estudo op. 45 nº15 
✓ A. P. Vargas – A Dança dos Pássaros 

Estratégias ✓ Execução lenta das obras; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas; 
✓ Junção das mãos na 2ª página do estudo; 
✓ Execução do andamento do Mozart e da peça; 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Desenvolver destreza digital; 
✓ Desenvolver as dinâmicas; 
✓ Promove o pensamento global da obra. 

Observações O aluno demonstrou estudo no Mozart e na revisão da peça, obras 
prediletas do seu programa. Apesar da barreira ao nível da leitura, o 
estudo apresentou igualmente evolução. 

Tabela 18 - Aluno B, planificação e relatório aula nº8 
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3º Período – Aula nº9 

Conteúdos ✓ Escala de Sol; 
✓ Mozart – Sonata KV331 – 3º and 
✓ Heller – Estudo op. 45 nº15 
✓ A. P. Vargas – A Dança dos Pássaros 

Estratégias ✓ Execução das obras num andamento mais lento; 
✓ Divisão da obra em secções mais curtas; 
✓ Junção das mãos no estudo; 
✓ Execução da peça com a introdução do pedal; 

Objetivos ✓ Proporcionar métodos de estudo para o aluno executar em 
casa; 

✓ Desenvolver destreza digital; 
✓ Desenvolver as dinâmicas e timbre; 
✓ Promove o pensamento global da obra. 

Observações O aluno demonstrou evolução no estudo, tendo sido possível 
introduzir o uso do pedal na peça. Foi uma aula de revisão, uma vez 
que o aluno terá prova global brevemetne. 

Tabela 19 - Aluno B, planificação e relatório aula nº9 


