
 
Universidade de Aveiro 

2019 

       Departamento de Comunicação e Arte 

HÉLDER VIEIRA MONTEIRO 
 

LEITURA EM PERCUSSÃO: IMPORTÂNCIA 
E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 
 

 Relatório de Estágio realizado no âmbito da disciplina de Prática 
de Ensino Supervisionada, apresentado à Universidade de Aveiro 
para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau 
de Mestre em Ensino da Música, sob orientação científica do 
Professor Doutor Mário Teixeira, Professor Auxiliar do 
Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. 

 

   



iii 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

o júri   
 

presidente Prof. Doutor Fausto Manuel da Silva Neves 
Professor Auxiliar em Regime Laboral do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade 
de Aveiro 

  

 

 Prof. Doutor Eduardo Lopes 
Professor Associado com Agregação da Universidade de Évora 

 

  

 

 Prof. Doutor Mário Jorge Peixoto Teixeira 
Professor Auxiliar Convidado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro 

  

 Prof. Doutor João Antunes da Silva 
professor associado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

  
 

 Prof. Doutor João Antunes da Silva 
professor associado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

  
 

 Prof. Doutor João Antunes da Silva 
professor associado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

 



v 

 

 

  

  
 

agradecimentos 

 
Ao Professor Doutor Mário Teixeira, orientador científico, agradeço pela 
orientação dada e partilha de conhecimentos ao longo deste trabalho e de 
todos os anos em que aprendi e evoluí enquanto músico e ser humano. 
Agradeço também ao Professor Luís Oliveira pela colaboração, por todo o 
apoio prestado e cooperação ao longo do estágio profissional realizado na 
Academia de Música de Vilar do Paraíso. Agradeço a todos os que de alguma 
forma contribuíram para a realização deste trabalho, desde alunos envolvidos, 
colegas do percurso académico, professores, diretores pedagógicos. Agradeço 
especialmente aos meus pais por sempre acreditarem em mim e por me 
proporcionarem todas as condições para que pudesse alcançar este objetivo. 
 

 

 



vii 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

palavras-chave 

 
Eficiência; audiação; imagens mentais. 

resumo 
 

 

Este trabalho pretende mostrar a importância do desenvolvimento das 
competências de leitura à primeira vista dos alunos dos cursos do ensino 
vocacional da música de percussão. Tem como objetivo apresentar a 
importância da inclusão de uma disciplina no plano curricular de um aluno do 
ensino vocacional da música onde as capacidades de leitura possam ser 
trabalhadas e desenvolvidas de forma sistematizada, fundamentada, 
baseando-se num programa próprio com conteúdos, objetivos, metodologias e 
estratégias de ensino/aprendizagem organizados. Este projeto pretende 
também averiguar quais as formas e estratégias de desenvolvimento de 
competências de leitura à primeira vista mais atuais, percebendo as suas 
potencialidades. Os objetivos foram perceber quais os aspetos cruciais para o 
desenvolvimento da capacidade de leitura à primeira vista, quais destes 
aspetos podem ser trabalhados com os alunos e através de que estratégias. 
Como ferramentas de obtenção de dados foi avaliado o aproveitamento ao 
longo das sessões de prática de ensino supervisionada foi realizado um 
inquérito, um questionário aos alunos participantes no projeto, e elaborado um 
diário de bordo das sessões de trabalho efetuadas. 
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abstract 

 
This paper aims to show the importance of the development of reading skills at 
first sight of students of vocational education courses in percussion music. It 
aims to present the importance of the inclusion of a discipline in the curriculum 
of a vocational music student where reading skills can be worked and 
developed in a systematized, grounded manner, based on its own program with 
contents, objectives, methodologies. and organized teaching / learning 
strategies. This project also intends to investigate the most current forms and 
strategies for developing reading skills, realizing their potential. The objectives 
were to understand which aspects are crucial for the development of reading 
skills at a glance, which of these aspects can be worked with students and 
through which strategies. As data collection tools, it was evaluated the 
performance during the supervised teaching practice sessions, a survey, a 
questionnaire to the students participating in the project, and a logbook of the 
work sessions performed. 
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Introdução 
 

Tendo em consideração a minha experiência enquanto estudante de música, é 

notória a existência de enormes dificuldades nos aprendizes de música em 

desenvolver uma leitura musical fluente paralelamente ao desenvolvimento 

técnico do instrumento.  

Neste sentido, procurou-se realçar a importância da adoção de técnicas de 

leitura à primeira vista junto dos professores e alunos visando o desenvolvimento 

de competências. 

“A longo prazo, problemas constantes com a leitura de partituras provocam 

reações de desânimo nos alunos, podendo mesmo fazer com que estes 

desistam de estudar música quando esta começa a tornar-se de difícil leitura e 

execução. (Saxon, 2009, Gudmundsdottir, 2010). “ 

 Na secção da percussão essa evidência é ainda maior devido a multiplicidade 

de instrumentos que estudamos e as mais diversas formações para os 

compositores escrevem.  

“Uma boa leitura musical é também um elemento precioso (especialmente para 

os músicos de música erudita), porque possibilita transmitir de uma forma gráfica 

a informação musical, que de outra forma estaria limitada pela capacidade de 

imitação e pela memória. Por fim, a capacidade de memorização musical é o 

fator que facilita a aprendizagem de novo repertório e permite reproduzi-lo sem 

o auxílio gráfico.” (Teixeira, 2013, pp. 89). 

Este projeto educativo pretende mostrar a importância do trabalho de 

desenvolvimento das competências de leitura à primeira vista dos alunos do 

ensino vocacional da música em específico dos alunos de percussão. 

Existem vários manuais e programas de estudo para alunos de 2º ciclo, porem 

quando tentamos fazer uma melhor adaptação de material de estudo para cada 

caso específico ou de material de desenvolvimento de leitura musical não 

dispomos livros de iniciação (1º ciclo) nem de material de desenvolvimento da 

leitura musical.  



 

 

2 

 

O propósito da investigação é fazer um levantamento de metodologias de 

consagrados pedagogos do ensino da música e promover o desenvolvimento da 

leitura em percussão usando estratégias pertinentes para cada caso específico. 

Deste modo pretende-se proporcionar aos alunos de percussão ferramentas de 

desenvolvimento da leitura com estratégias transversais a todos os 

instrumentos. 

“Não se cinge à memorização de informação, sendo uma aquisição dinâmica de 

diversos conhecimentos e competências” (Stringer, Christensen, & Baldwin, 

2010, pp. 187). 

O pretendido é desenvolver um método de estudo que proporcione ferramentas, 

e exercícios variados que possibilitem aos alunos desenvolver competências de 

leitura e prosseguir os seus estudos na música com métodos de aprendizagem 

eficazes estruturados para cada uma das diferentes dificuldades que possam 

surgir, com a autonomia de estudo e com os conhecimentos verdadeiramente 

consolidados.  

Encontrando-se os alunos numa importante fase de desenvolvimento do gosto 

pelo instrumento e de hábitos de estudo, serão incutidos princípios de uma boa 

postura, técnicas a adotar em cada instrumento e, ainda, desenvolvidas 

competências básicas como a capacidade de concentração, memorização, o 

solfejo rítmico e melódico o reconhecimento de padrões musicais e o contacto 

visual com a partitura. 

O foco essencial desta investigação consiste em aplicar estratégias de 

desenvolvimento de competências que possa ajudar a uma melhor e mais 

eficiente leitura musical nos vários instrumentos de percussão. Para isso serão 

usadas estratégias e exercícios organizados por graus de dificuldade adaptáveis 

e transversais a todos os instrumentos permanentemente com o intuito de 

desenvolver a parte cognitiva, auditiva, motora e visual de cada aluno. 

“Quando o músico não possui estas qualidades, vê-se coartado no seu objetivo 

de atingir uma performance de qualidade. Por muito desenvolvidas que as suas 

capacidades estejam em qualquer uma das vertentes, se alguma destas falhar, 

o risco de uma performance desastrosa é bem real. A primeira vertente, a 
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capacidade técnica, engloba o controlo motor, a capacidade de ouvir 

analiticamente, a leitura musical e a memória musical.” (Teixeira, 2013, pp. 88) 

Tal como é necessário o desenvolvimento das diferentes competências ligadas 

à leitura musical, é consequentemente necessário desenvolver a capacidade de 

coordenar a execução de competências cognitivas, auditivas, motoras e visuais 

simultaneamente.  Este trabalho pretende mostrar a importância do trabalho de 

desenvolvimento de competências de leitura à primeira vista nos alunos do curso 

de ensino vocacional de percussão e da importância da inclusão de conteúdos 

específicos de leitura nos programas do ensino de percussão com vista a 

desenvolver a capacidade de leitura musical. 

Fundamentadamente com exercícios do programa pedagógico de percussão, 

estruturados por grau de dificuldade, aplicando um programa com metodologias, 

objetivos bem definidos. Este trabalho pretende fazer o levantamento das 

técnicas atuais de leitura à primeira vista identificando as suas vantagens e 

limitações. O objetivo da dissertação tem como propósito identificar os aspetos 

fundamentais a desenvolver na leitura musical à primeira vista, quais podem ser 

trabalhados, metodologias a seguir, que estratégias utilizar bem como o porquê 

da necessidade de desenvolvimento. 

Como ferramentas de obtenção de dados foram realizadas avaliações dos 

momentos performativos predefinidos, uma avaliação individual do 

aproveitamento de cada sessão, foi feito um inquérito, um questionário e 

elaborado um diário de bordo. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 

Revisão da Literatura – Estado de Arte 
 

Sendo objetivo desta investigação o evidenciar da importância da leitura à 

primeira vista na prosperidade do ensino da percussão, esta revisão de literatura 

virá expor variados aspetos teóricos com ligações importantes à leitura musical: 

Como aprender a ler música; como se processa a leitura musical; a importância 

da compreensão auditiva; e como se desenvolve a leitura à primeira vista. 

Durante o processo de implementação das estratégias de desenvolvimento de 

competências de leitura em contexto de sala de aula, a maioria das estratégias 

serão aplicadas a partir das peças que fazem parte do programa da disciplina. 

Nesse sentido, será necessário investigar quais as melhores estratégias com 

vista a desenvolver e aperfeiçoar a leitura musical em cada caso.  

Durante a última década, os investigadores abordaram de variadas formas o 

estudo de como os músicos adquirem e refinam as suas habilidades como 

performers. Alguns dos trabalhos mais importantes têm sido realizados por 

psicólogos da música que estudam a quantidade e qualidade da prática da 

leitura. As evidências que resultam desse estudo dizem-nos que os especialistas 

em performance dedicam enormes períodos de tempo à prática do instrumento, 

durante mais de 10 anos, para atingir um nível elevado. 

De acordo com esta perspetiva dos psicólogos da música, uma diferente vertente 

da investigação focou o estudo nos processos que os estudantes adotam ou 

adquirem à medida que se tornam aprendizes independentes. (Gordon, 2000, 

pp. 41- 42). 

O autoconhecimento e a auto-regulação são elementos fulcrais na 

aprendizagem auto-regulada. Este campo de investigação tem produzido 

avanços importantes no estudo do desenvolvimento cognitivo e é também um 

paradigma útil para o estudo do modo como os estudantes adquirem os 

mecanismos necessários para controlar a sua própria aprendizagem, tornando-

os participantes ativos no seu próprio processo. (Gordon, 2000, pp. 43- 44). 
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Os investigadores descrevem a autorregulação como cíclica porque os 

feedbacks de performers anteriores ajudam o estudante a ajustar as suas 

atividades futuras. Estes ajustes são necessários porque os fatores pessoais, 

comportamentais e ambientais, variam de aluno para aluno. Durante o processo 

de aprendizagem, os fatores ambientais mudam constantemente sendo o 

conjunto de experiências musicais o que virá solidificar os conhecimentos 

adquiridos e formar a própria experiência musical.  

Em McPherson e Gabrielson (2002) e McPherson e Mills (2006) é afirmado que 

a noção sonora deve ser expandida primeiro que a notação, assim sendo, é 

necessário ensinar primeiramente a pensar no som. A capacidade de pensar no 

som traduz-se em ouvir interiormente, audiar. Este conceito criado por Gordon 

consiste em compreender a notação separadamente da parte performativa, ou 

seja, é alcançar a compreensão da escrita previamente à execução da mesma. 

A justificação desta teoria é feita através da comparação da aprendizagem da 

língua materna/música: perceber a utilidade de algo ser escrito, conhecer a 

utilidade da notação musical; de que forma a escrita representa sons, de que 

forma as notas e os ritmos representam alturas e duração; como se formam as 

palavras, como se formam os motivos musicais; como se formam as frases, 

como se formam as frases musicais; como se unem as frases, como se unem as 

frases musicais; como as frases formam histórias, como as melodias formam 

composições; aprender uma língua quando já se experienciou a língua e, se tem 

uma forte ligação, aprender a ler música após ter tido contacto musical e 

conhecer o seu vocabulário.  

“A presença da música no ensino básico responde a uma constatação: é 

importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças que aprendam a “ler 

e escrever” não só português e matemática, mas também música. O ensino da 

música não pode pois ser apenas vocacional, mas tem de ser também uma parte 

integrante dos curricula, porque integrante do crescimento.” (Martins, C. 2014). 

Estudos levados a cabo por Houlahan e Tacka (2008) sublinham a importância 

do desenvolvimento da competência de reconhecimento de padrões, 

assimilação de motivos e frases. Esta competência será fundamental para uma 

criança que esteja a dar os primeiros passos na aprendizagem musical, 

primeiramente à compreensão da teoria, porque será uma base de 
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conhecimento onde o aluno irá agregar conhecimentos posteriores. São 

apresentados estudos e investigações por Hodges e Nolker (2011), que 

defendem que devem ser desenvolvidos aspetos relacionados com a leitura 

desde o início da aprendizagem da notação musical. O solfejo por imitação, o 

movimento corporal, o reconhecimento de padrões, o movimento dos olhos, o 

contexto de tonalidade, a capacidade crítica, a imitação e a experimentação são 

identificados como principais no conjunto de competências de desenvolvimento 

da leitura musical. Estas competências ocupam áreas específicas no cérebro 

como comprovado nas investigações e estudos realizados na área de 

investigação da psicologia da música (Zarrote, Halpern, Kendall 2004). 

Afirmando que estas devem ser desenvolvidas independentemente.  

Da investigação realizada destacam-se vários estudos sugerindo competências 

rítmicas, melódicas e harmónicas processadas de modo independente no 

cérebro. Estas competências utilizam ligações neurológicas independentes e 

direcionadas para diferentes partes do córtex, prevendo que esse trabalho seja 

desenvolvido de forma independente indicando que poderá existir discrepância 

cognitiva nas diferentes competências. 

Entre as várias competências de leitura à primeira vista investigadas, é abordada 

por vários autores a capacidade de controlar o contacto visual com a partitura. 

Esta é a capacidade que os músicos desenvolvem de antecipar visualmente a 

música que se precede no momento da sua execução. Esta competência prevê 

que seja desenvolvida a memória a curto prazo com vista a que o aluno 

desenvolva a habilidade de memorizar padrões musicais completos. Ao executar 

o padrão memorizado o aluno ganha tempo para ler antecipadamente os 

padrões musicais. 

Segundo Kopiez e In Lee (2006) a competência de antecipar padrões musicais 

é caracterizada por “uma grande exigência na capacidade do performer 

processar entradas visuais altamente complexas sob as restrições do tempo real 

e sem a oportunidade de correção de erros” (2006, pg. 97). A capacidade de 

reconhecer padrões musicais, a velocidade de processamento das imagens 

visuais, a movimentação dos olhos e a audiação são competências que os 

autores destacam como estando na base de uma boa leitura musical. O objetivo 

do desenvolvimento destas competências é que concretizem a visualização da 
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partitura por conjuntos de notas e não nota a nota. Deste modo pretende-se que 

seja atingido um equilíbrio entre a visão periférica, o conhecimento do 

instrumento de modo a tirar o máximo de informação do texto musical. Para 

praticar este exercício, os autores defendem que se deve utilizar o metrónomo 

em velocidades calmas e acessíveis. O processo desenrola-se por definir locais 

chave como pausas, finais de frase, suspensões e procurar antecipar 

visualmente a próxima frase objetivando memorizá-la a curto prazo. 

A capacidade de audiar está diretamente ligada a esta competência, pois é a 

ferramenta que vai proporcionar que o aluno imagine os sons que pretende 

executar e permitir-lhe-á ganhar tempo na antecipação da visualização e 

processamento mental da partitura. 

 “(…) a capacidade de imaginar os sons derivados da notação pode ajudar a 

prever o que vem a seguir na partitura. Isto significa que a leitura à primeira vista 

não é apenas uma questão de coordenação entre olhos e mãos mas também 

entre olhos, ouvidos e mãos. Neste caso, a audiação poderá funcionar como um 

canal adicional de informação que poderá ser útil para o processamento 

antecipado da informação.” (2008, pg. 56).  

Dentro da mesma linha de pensamento, Sloboda corrobora a teoria de que a 

leitura musical é extremamente complexa e exige um esforço mental superior no 

que diz respeito ao processamento visual e na coordenação com a parte motora. 

É afirmado pelo autor que, por este exercício exigir diferentes processos 

cognitivos, se torna mais difícil ter a perceção do que se produz em tempo real 

destacando a área da monitorização como objeto de estudo e desenvolvimento 

na evolução da leitura musical. 

No artigo de Kopiez (cf. Kopiez, cit. em Zhukov, 2006 e 2008), o autor sublinha 

a importância da movimentação dos olhos, a capacidade de manter a visão 

sempre na partitura e a constante missão de agrupar a música por padrões. O 

objetivo dos estudos de Zhukov são a procura de estratégias que melhorem a 

perceção estrutural na leitura à primeira vista. A correta utilização das estratégias 

irão proporcionar uma base sólida da métrica da música e criar condições 

facilitadoras da perceção da música no seu todo. 
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Durante a leitura à primeira vista estará implícito que os olhos façam variados 

movimentos com objetivos diferentes. Ao longo do processo de leitura é 

recorrente que os olhos realizem paragens e recomeços. Desta forma, prevê-se 

que os olhos identifiquem a informação mais pertinente e que após a sua 

assimilação avancem rapidamente para o próximo ponto de interesse. É 

necessário desenvolver a coordenação motora a um nível que alcance realizar 

as diferentes tarefas não afetando o normal andamento das obras. O movimento 

descrito pela visão está relacionado com a capacidade que se desenvolve 

enquanto estudante de música de agrupar informação em padrões e atribuir-lhe 

um determinado significado.  

Entre as várias competências que objetivam ao melhoramento da leitura, é de 

destacar a importância do desenvolvimento psicomotor, sendo considerada uma 

competência fundamental que irá ajudar o aluno a coordenar diferentes 

competências simultaneamente. Esta competência deve ser estimulada desde o 

início da prática musical e é vista como essencial no plano de ensino da música 

e mencionada pela maioria dos pedagogos analisados.  

As competências mais importantes no processo de leitura são, passo a 

mencionar: a velocidade do pensamento psicomotor, a velocidade do 

processamento de imagens visuais, a audiação, o reconhecimento de padrões e 

a acumulação de prática e perícia de leitura. Estes aspetos são referidos em 

estudos realizados por vários investigadores ligados ao estudo da leitura musical 

onde são também abordados a capacidade de absorção de informação e a 

capacidade de execução: Gudmundsdottir, (2010); Kopiez, Galley e In Lee 

(2006); Kopiez, Weihs, Ligges e In Lee, (2005); Meinz e Hmbrick, (2010); Mishra 

J. (2013); Penttinen e Huovinen, (2011); Pike e Carter, (2010); Saxon, (2009); 

Sloboda, (2005); Waters, Townsend e Underwood, (1998); Wristen, (2005); 

Zhukov, (2013).  

Como comprovam os estudos abordados, a leitura musical prevê a execução de 

várias competências cognitivas em simultâneo como o processamento da 

informação visual e coordenação motora. No contexto da leitura musical, o 

processamento visual é uma competência independente e o solfejo é um 

exemplo de exercício de processamento da informação visual. Por sua vez, 
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aquando da performance, o processo cognitivo de processar imagens visuais 

está aliado ao processo cognitivo motor. 

“A integração destas duas capacidades pode ser a chave para uma execução 

bem-sucedida.” (Gudmundsdottir, 2010, pp. 332). 

Ainda neste seguimento, a investigação faz referência à diferença entre as 

capacidades de leitura e as capacidades performativas, é realçado que é comum 

que as duas não se encontrem ao mesmo nível, devendo procurar aglomerá-las 

uma vez que a conjugação de ambas pode resultar numa melhor leitura.  

Segundo a investigação (Hodges e Nolker 2011), existe a possibilidade de um 

bom leitor processar a informação da mesma forma que um leitor com menos 

aptidão, destacando-se pela eficiência com que processa as imagens visuais. 

Esta teoria é justificada através da explicação de que o leitor mais eficiente 

consegue processar mais informação a cada antecipação visual demonstrando 

mais eficiência na forma como processa as imagens visuais.  

O processo de leitura musical é definido como um processo de transcrição com 

elevado grau de dificuldade, dado que envolve processos cognitivos e motores 

em simultâneo. Em termos do processamento cognitivo foi estabelecida uma 

comparação por Waters, Townsend e Underwood (1998) entre a leitura musical 

e outros exercícios do quotidiano como a leitura em voz alta e a tradução no 

momento.  

Os estudos feitos por Wristen (2005) dividem a leitura em duas fases, a 

preparação e a performance. É relevada a preponderância da capacidade de 

análise visual pré-performance onde aponta que deve ser feito um mapeamento 

geral da obra a executar e fazer o levantamento do compasso, tonalidade, a 

execução mental de determinados ritmos e a planificação da forma como irá 

coordenar as diferentes tarefas em simultâneo. A análise visual torna-se 

elementar pois é a única forma de antever a música previamente à sua execução 

e é a única retrospetiva que se tem da obra antes de proceder à sua execução. 

O desenvolvimento desta capacidade permite que o cérebro se organize da 

forma mais conveniente para o género de obra que tem a executar. Para a 

realização da leitura, estes estudos dizem-nos que o conhecimento físico do 

instrumento deve estar desenvolvido a um nível que as mãos realizem 
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movimentos independentes e que o contacto visual com a partitura seja 

constante. Para a autora desta investigação, os elementos mais restritivos da 

leitura musical são as articulações, indicações expressivas, a capacidade de 

tocar na pulsação real e tocar sem parar mantendo a pulsação 

independentemente de tocar notas erradas. 

Zhukov defende ser necessário compreender os diferentes estilos e gramáticas 

musicais, pois estes variam em termos de padrões e métricas, para ser capaz 

de fazer uma leitura eficiente é necessário desenvolver a análise musical prévia 

à execução e antecipar o que se seguirá na partitura prevendo a forma do texto 

musical. 

 “(…) as regras da construção musical variam, se não de compositor para 

compositor, de período para período.” (2005, pp.17). 

Harris (1991-1993), nos seus manuais, sublinha recorrentemente a importância 

de manter a pulsação constante e afirma que uma boa leitura à primeira vista 

depende essencialmente do reconhecimento de motivos melódicos ao primeiro 

olhar. Harris descreve estas formas melódicas ligando-as diretamente a escalas 

e arpejos. Os outros elementos enumerados por Harris para uma boa leitura à 

primeira vista são a capacidade de ler à frente do que se está a tocar e a 

memória. Nos seus manuais é demonstrado que a capacidade de ler à frente do 

que se está a tocar tem relação direta com a memorização. A velocidade da 

capacidade de memorização está relacionada com a distância que 

conseguiremos ler à frente do que estamos a executar pois quanto melhor for a 

capacidade de decorar motivos maior será a distância que controlaremos à frente 

do que estamos a tocar. Esta maior eficiência da leitura permitirá que seja dada 

uma maior atenção a elementos musicais como as articulações e indicações 

expressivas.  

Harris enumerou alguns aspetos importantes para a concretização de uma boa 

leitura: observar o compasso e decidir em que unidade de tempo fazer a 

contagem; observar a tonalidade e identificar as notas que terão a necessidade 

de ser alteradas; observar se há mais alterações para além da armação de clave; 

reconhecer escalas e arpejos; ignorar aspetos desnecessários; observar as 



 

 

12 

 

indicações expressivas; observar a indicação de tempo, decidir a pulsação que 

irá executar e contar um compasso antes de iniciar a execução. 

É também descrito nos seus manuais o procedimento a ter aquando da 

execução: continuar a contar os tempos durante toda a peça, manter a pulsação 

constante, ignorar erros, olhar à frente do que se está a tocar, manter os pulsos 

junto ao instrumento nas pausas e ser musical.  

Do ponto de vista de Saxon (2009), cada músico tem uma predisposição 

diferente na capacidade de ler à primeira vista. Ele afirma que a capacidade de 

leitura pode ser corrigida e reeducada através de estratégias de trabalho de 

desenvoltura das competências de absorção da informação musical ao invés de 

desenvolver as capacidades de execução musical.  

“(…) o professor que procura corrigir o desenvolvimento de um leitor à primeira 

vista fraco deve ao invés dirigir-se ao desenvolvimento de boas capacidades de 

absorção.” (2009, pp. 23). 

É salientado ainda por este autor a importância da capacidade de ler à frente de 

onde se está a tocar. Um bom leitor à primeira vista é alguém que tem a 

capacidade de antecipar a música com eficácia. Deste ponto de vista, quanto 

melhor for a capacidade de antecipação maior será o espaço de tempo que 

possibilitará um volume maior de processamento de informação durante a 

leitura. Os autores abordados defendem que as competências essenciais da 

leitura à primeira vista são o reconhecimento de padrões musicais, a 

previsão/antecipação, e a utilização de representações auditivas, audiação.  

A experiência musical adquirida é também considerada como decisiva num bom 

desempenho de leitura à primeira vista. É com base no conhecimento musical 

prévio que se torna possível a deteção de padrões musicais possibilitando a 

visualização e memorização de notas por conjuntos.  

Relativamente à importância de uma boa leitura à primeira vista, Sloboda (2005) 

afirma que 1“(…) a facilidade de leitura não é apenas uma simples capacidade 

 
1 Tradução do autor; texto original “Exploring the Musical Mind: Cognition, Sloboda, J. (2005).” 
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adicional para um músico ter. É, de certo modo, necessária a todos os elementos 

da comunidade musical.” (2005, pp. 5).  

A capacidade de agrupar diferentes elementos musicais num só olhar é uma 

grande vantagem no processo de leitura, é importante que se adquira uma boa 

linguagem musical de forma a estar familiarizado com diferentes formas de 

notação musical. 

 “A partitura torna explicita a relação musical entre notas através do uso de 

tonalidades, alterações e notação rítmica.” (2005, pp. 6). 

Sloboda explica que a capacidade de coordenação do processamento visual e a 

resposta motora são por si só, de grande complexidade, considerando difícil a 

concretização de uma coerente monotorização da própria performance. 

 

Contextualização da leitura à primeira vista no ensino vocacional da música 
 

Como referido anteriormente, apenas agora começa a surgir em Portugal uma 

disciplina que objetiva o desenvolvimento da capacidade de ler à primeira vista. 

Por esta razão, as academias e conservatórios de música ainda estão a 

introduzi-la nos planos curriculares e a desenvolver o respetivo programa da 

disciplina. A disciplina é chamada de “Acompanhamento e Improvisação”, sendo 

apenas aplicada no 11º e 12º anos correspondendo ao 7º e 8º graus. Embora a 

improvisação e o acompanhamento estejam ligados e se possam desenvolver 

como uma disciplina, o facto de apenas serem introduzidas na fase final do 

secundário, sem que nunca ou praticamente nunca tenham sido abordadas, 

pressupõe que se faça um trabalho de raiz.  

Na componente específica deste projeto encontramos alguns aspetos e 

processos de interesse maior, dos quais: velocidade psicomotora, a capacidade 

de manter o olhar na partitura e de antecipação do que se está a tocar, a 

velocidade do processamento de informação, a capacidade de reconhecimento 

de padrões musicais e a capacidade de previsão/antecipação da música dentro 

da linguagem musical (Kopiez e In Lee, 2006 e 2008; Harris, 1991-1993; Wristen, 

2005; Zhukov, 2013). Ainda dentro desta pesquisa, encontramos uma referência 

à importância da acumulação da prática de atividades de leitura à primeira vista 
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e a faixa etária mais adequada a acumulação da prática – (até aos 15 anos) 

(Kopiez e In Lee 2008). Caso a leitura à primeira vista só seja desenvolvida após 

esta fase de aprendizagem, os alunos já ultrapassaram uma fase crucial do 

processo de aprendizagem. Como consequência, passaram os dois anos em 

que é previsto desenvolverem-na, tornando-se insuficiente e ineficaz (Kopiez e 

In Lee 2006 e 2008; Harris, 1991-1993; Waters, Townsend e Underwood, 1998; 

Wristen, 2005). 

Por esta razão, considera-se pertinente a criação de uma disciplina direcionada 

apenas para o trabalho de desenvolvimento da leitura à primeira vista que seria 

inserida no plano de ensino curricular do curso de Ensino Básico de Música, 

especificamente no 3º ciclo. Seriam então utilizados os meios pedagógicos 

sugeridos pelos seus professores indo de encontro ao conjunto de competências 

a adquirir.  

Deste modo, o aluno ingressaria no curso secundário de música com uma 

formação mais rica e com ferramentas próprias para um desenvolvimento 

autoconsciente e autónomo. Assim sendo, a disciplina de improvisação e 

acompanhamento faria mais sentido e alcançaria melhores resultados. 

 

Ensino vocacional – Criatividade no ensino 
 

“Desde o final da década de 1990, a criatividade tem vindo a ocupar um papel 

de relevo para a educação no mundo, e em particular para a cultura ocidental, 

de forma que talvez nunca tenha sido antes.” (Craft, 2005, pp. 3) 

A escola deve incitar nos alunos o desenvolvimento do exercício da criatividade. 

Esta atividade cerebral estimula a procura de diferentes soluções e promove a 

experimentação de coisas novas permitindo assimilar o que conseguimos e não 

conseguimos fazer.  

 

“Criatividade pressupõe, em primeiríssimo lugar, liberdade. Ou seja, a 

possibilidade de pensar e operar sem pressupostos nem preconceitos.” (Lapa, 

F. 2014, pp. 207) 
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A curiosidade está diretamente ligada com a criatividade e estes aspetos devem 

ser tidos em conta durante o processo de ensino. Em contexto de sala de aula é 

admitido que o aluno tenha liberdade para questionar. Ao fazer perguntas o aluno 

é educado a formular corretamente os problemas, procura soluções e respostas 

de forma independente.  

Para desenvolver a leitura à primeira vista é necessário que os alunos 

estabeleçam seguranças quanto ao que dominam, o que sabem e o que não 

sabem. Se o processo criativo não for desenvolvido durante a aprendizagem 

musical estaremos a condicionar uma formação integral.  

“Se a escola não for capaz de proporcionar o contacto com novas abordagens, 

e permitir que o aluno explore novos horizontes desde o início do seu 

crescimento, maiores serão as dificuldades na idade adulta” (Lapa, F. 2014, pp. 

213). 

 

Implementação do projeto educativo  
 

Edwin Gordon – Audiação 
 

“O poder da audiação pode compreender-se melhor através de uma analogia. A 

audiação é para a música o que o pensamento é para a fala. Quando os alunos 

aprendem a audiar e a executar música em resultado de uma formação musical 

sequencial desenvolvem um sentido de posse, porque compreendem a música” 

(Gordon, 2000, pp. 4). 

Edwin Gordon é Professor, autor, congressista, editor e um experiente 

investigador. Os seus estudos no campo da psicologia e na pedagogia da música 

foram publicados em revistas especializadas e conferiram-lhe reconhecimento 

internacional. “Edwin Gordon é mundialmente reconhecido como docente, 

investigador, e autor, editor, conferencista no campo da educação musical e da 

psicologia da música. São especialmente e amplamente valorizadas as 

contribuições realizadas a partir dos seus estudos sobre a aptidão musical e a 

teoria da aprendizagem musical” (Marti, 2007, pp. 173). 
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“Apesar de as pedagogias ativas desenvolvidas por pedagogos de gerações 

anteriores estarem já centradas na forma como a crianças aprendem, em vez de 

na forma como os professores ensinam, Gordon levou essa ideia mais longe, 

aprofundando os mecanismos psicológicos associados à apreensão de padrões, 

conteúdos e, consequentemente de competências” (Vieira, M. 2015, pp. 114). 

 

Numa perspetiva psicopedagógica Gordon estabelece os seguintes princípios:  

Todos os alunos têm capacidades para aprender música; 

Ensinar é uma arte, aprender é um processo; 

Devemos centrarmo-nos no potencial de cada criança que pretendemos ajudar; 

Prestar atenção às diferentes necessidades individuais, aplicando-as à 

formação do aluno; 

A programação faculta aos alunos os fundamentos para a compreensão do que 

está a aprender, quando se lhes ensina a escutar e a executar música; 

Uma programação de aprendizagem musical, na sua aplicação prática, é 

referida como uma série de sequências de aprendizagem da música; 

A música deve ser ensinada através da audição, para que os alunos possam, 

de facto, aprender música e não apenas a executá-la; 

Para se obter bons resultados em música, os alunos devem aprender a audiar 

de modo eficaz, passando por todos os modelos e estádios da audiação (citado 

por Sousa, 2003, pp. 109). 

Edwin Gordon foi o criador da terminologia “Audiar”. Nos seus estudos concluiu 

que a audiação se divide em quatro distintas áreas de vocabulário: audição, 

expressão, leitura e escrita. Audiar consiste em apreciar e compreender 

diferentes áreas da música. 

“O som em si não é música. O som só se converte em música através da 

audiação, quando, como com a linguagem, os sons são traduzidos na nossa 

mente, para lhe ser conferido um significado. O significado que se dá a esses 

sons será diferente consoante os diferentes momentos, assim, como diferentes 
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serão as interpretações de outra pessoa qualquer. O nível de aptidão musical e 

a esfera da educação e da experiência de cada um determinam a qualidade do 

significado que estamos preparados para conferir” (Gordon, 2000, pp. 18). 

Para adquirir linguagem musical um aprendiz deve desenvolver a expressão 

musical a diferentes níveis, ou melhor, deve praticar a entoação verbal e os 

movimentos expressivos acompanhando a audiação. Quanto ao 

desenvolvimento da leitura, a audiação tem um papel fundamental no 

reconhecimento de ritmos, frases, melodias e previsão da continuidade da 

música. 

“A audiação tem lugar quando compreendemos, a medida que ouvimos música, 

quando executamos música de memoria (não por memorização), quando 

audiamos precisamente o que criamos e improvisamos e quando lemos e 

escrevemos notação musical. Para serem capazes de ler e escrever notação 

com compreensão e apreciação, os alunos devem ser capazes de audiar a 

música na pauta sem a tocarem num instrumento” (Gordon, 2000, pp. 54).  

Gordon afirma que “Há oito tipos e seis estádios de audiação” (Gordon, 2000, 

pp. 28 – 29): 

 

Estádio de Audiação Tipo de Audiação 

Escutar Música familiar ou não familiar 

Ler Música familiar ou não familiar 

Escrever Música familiar ou não familiar 

Recordar e executar Música familiar memorizada 

Recordar e escrever Música familiar memorizada 

Criar e improvisar Música não familiar, durante a execução 

ou em silêncio  

Criar e improvisar Leitura de músicas não familiares 

Criar e improvisar Escrita de músicas não familiares 

Tabela 1 Tabela dos estados e tipos de audiação segundo (Gordon, 2000). 
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“Os seis estádios de audiação e o processo mental que tem lugar dentro de cada 

estádio só podem ser teorizados. A lógica e a razão sugerem, contudo, que 

quando as condições de aprendizagem de um dado tipo de audiação são ideais, 

em termos de teoria de aprendizagem musical, todos os estádios pertinentes se 

encontram incluídos duma ou de outra forma e interagem numa complexa 

sequência circular de atividade mental. A través de um movimento para a frente 

e para trás, nesta complexa sequência circular, preparamo-nos para o tipo de 

atividade de audiação exigida nos outros estádios dois a seis parecem ocorrer 

concomitantemente. Contudo, quando um ou mais dos estádios pertinentes é 

omitido no processo de audiação, os estádios deixam de ser sequenciais e a 

aprendizagem afasta-se da ideal” (Gordon, 2000, pp. 33). 

 

Estádio 1- retenção momentânea; 

Estádio 2- imitação e audiação de padrões tonais e ritmo e reconhecimento e 

identificação de um centro tonal e dos macrotempos; 

Estádio 3 – estabelecimento da tonalidade e da métrica, objetiva ou subjetiva; 

Estádio 4 – retenção, pela audiação, dos padrões tonais e rítmicos e 

organizados; 

Estádio 5 – relembrança de padrões tonais e rítmicos organizados e audiados 

noutras peças musicais; 

Estádio 6 – antecipação e predição de padrões tonais e rítmicos  

“Esses objetivos sequenciais possuem uma ordem lógica quando progridem 

passo a passo, indo da realização de um nível ou subnível de aprendizagem 

para o nível ou subnível imediatamente superior, ou quando progridem por 

saltos, fazem uma «ponte» de um nível ou subnível de aprendizagem para outro 

nível ou subnível de aprendizagem mais elevado” (Gordon, 2000, pp. 281).  

Na consulta bibliográfica encontramos uma referência da professora Helena 

Caspurro a respeito do contributo de E. Gordon na temática de audição e 

audiação: “Audiação é a tradução proposta na versão portuguesa da obra de E. 

Gordon (2000b) para o termo audiation – conceito criado pelo autor em 1980. 
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Significa a capacidade de ouvir, compreender musicalmente quando o som não 

está fisicamente presente. Por exemplo, quando se evoca mentalmente um 

tema, quando se lê uma partitura, quando se improvisa, quando se escreve ou 

se compõe uma música sem auxílio de instrumento” (Caspurro, H. 2007, pp. 19-

20). 

Edwin Gordon criou a Teoria de Aprendizagem Musical (Gordon, E. 2000) que 

se fundamenta numa investigação científica centrada no processo de 

aprendizagem musical.   

Com base nesta teoria o pedagogo defende que tal como afirma Piaget que a 

aprendizagem musical ocorre por estádios objetivamente identificados e que 

existe uma idade musical e não uma idade cronológica.  

 

Madeline Bruser – Ensino especializado de percussão 
 

Está comprovado que o estado de espírito tem influência no processo de 

aprendizagem e estudo individual. No livro The Art of Praticing (1997), é dada 

uma aproximação passo a passo que integra os princípios do movimento com 

recurso a meditação. A meditação musical consiste em focar a atenção no som, 

nas sensações, nas emoções e pensamentos do exato momento da execução 

ou de estudo individual. Para isso necessitamos ter a mente limpa e relaxada, 

movimento livre e natural e audição apurada.  

Madeline Bruser afirma que com a desaceleração da respiração a mente fica 

mais calma e melhor se foca nos aspetos que realmente importam ouvir. A 

meditação provoca o abrandamento do pensamento, permite que se tenha uma 

melhor perceção dos sons e das imagens, concede relaxamento muscular 

potenciando o desenvolvimento motor e abre espaço à criatividade na resolução 

de problemas.  

O valor de qualquer exercício que façamos depende do estado da nossa mente. 

Se não virmos interesse, se o executarmos de forma errada o exercício será 

inútil. O objetivo é alcançar um relaxamento muscular que permita realizar os 

movimentos confortavelmente utilizando o corpo da forma mais eficaz. A 
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coordenação também sai favorecida nesta equação pelo que torna os 

movimentos mais assertivos. 

Praticar é uma oportunidade de personificar a música que amamos. Podemos 

dar o melhor de nós ou então enganarmo-nos a nós próprios. O corpo a mente 

e as perceções sensoriais são ferramentas que devemos aperfeiçoar 

continuamente e que trazem grandes vantagens se as soubermos usar. 

Profissionais de saúde identificaram que os músicos regra geral não mantém 

uma boa forma física e tendem a seguir um estilo de vida sedentário. 

Independentemente do instrumento, toda a energia do corpo flui para o 

instrumento para criar o som. É aconselhado e aprovado vivamente pelos 

médicos o alongamento dos membros anterior e posteriormente ao estudo pois 

proporciona um melhor fluxo de oxigénio através dos tecidos. Neste sentido o 

alongamento do tronco e dos membros posteriores ajuda a diminuir tensão que 

se acumula nos ombros e no pescoço. Os médicos realçam que também os 

músculos que usamos para as tarefas diárias são os mesmos que nos colocam 

em pé contra a força da gravidade. Por esse fator os músculos das costas, o 

tronco e a parte de trás das pernas devem ser alongados como preparação para 

a execução musical. Para além dos alongamentos fazerem com que o oxigénio 

flua melhor nos tecidos, também ajuda o oxigénio a chegar ao cérebro permitindo 

pensar com mais clareza. Manter uma boa postura durante a prática musical 

permite que os músculos respiratórios e os pulmões estejam livres e flexíveis 

potenciando um favorável fluxo sanguíneo para a prática musical, para uma 

melhor concentração potenciando uma melhor performance de leitura. 

 

Figura 1Exemplo de alongamento corporal de preparação para execução instrumental (The Art of 
Praticing, 1997). 
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Figura 2. Exemplo de alongamento corporal de preparação para execução instrumental (The Art of 
Praticing, 1997). 

 

 

Figura 3 Exemplo de alongamento corporal de preparação para execução instrumental (The Art of 
Praticing, 1997). 

 

 

Figura 4 Exemplo de alongamento corporal de preparação para execução instrumental (The Art of 
Praticing, 1997). 
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Figura 5 Exemplo de alongamento corporal de preparação para execução instrumental (The Art of 
Praticing, 1997). 

 

 

Figura 6  Imagem de alongamentos aconselhados para o final da sessão de estudo (The Art of Praticing, 
1997). 
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Figura 7  Imagem de alongamentos aconselhados para o final da sessão de estudo (The Art of Praticing, 
1997). 

 

Quem estuda música raramente costuma pensar que é um atleta, mas na 

verdade o é. Em desportos físicos os atletas usam músculos grandes, mas no 

caso dos músicos são trabalhados tanto os músculos grandes como os músculos 

mais pequenos.  

 
Efeitos do treino musical em crianças  
 

Tal como os Percussionistas, muitos instrumentistas têm hábito comum de criar 

tensão nos braços seja por segurar o instrumento ou por realizar movimentos 

desnecessários com os membros superiores. Este e outros comportamentos 

como inclinar as costas provocam tensão no tronco diminuem a capacidade 

torácica, fazem com que o corpo se torne arqueado podendo condicionar o 

normal crescimento de um praticante de música. 

Nas crianças que aprendem a tocar um instrumento em tenra idade, o seu corpo 

cresce em função das características do instrumento que aprende e por isso é 

essencial incutir-lhe as boas práticas para prevenir futuras lesões. É importante 

que esta disciplina se aplique ao longo de toda a vida de um músico, porém na 

fase de crescimento é quando se torna mais preponderante. É durante esta fase 

que os estudantes começam a participar em concursos, acumulam stress 

podendo desenvolver más formações que mais tarde podem originar em lesões 

crónicas. O aconselhado é minimizar a tensão acumulada nos braços e no 
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pescoço pois confere maior mobilidade aos ombros e permite que a coluna se 

mantenha alinhada. 

 

Figura 8  Imagem de postura com a coluna fletida (The Art of Praticing 1997). 

 

Figura 9  Imagem de postura correta com a coluna alinhada (The Art of Praticing 1997). 

 
Técnica Alexander em percussão 
 

No caso dos percussionistas acontece que, muitas vezes em multipercussão ou 

em tímpanos os instrumentos estão afastados e para concretizar o abafamento 

da pele ou de um prato exigem a execução de uma multiplicidade de movimentos 

durante a sua execução. Do ponto de vista da percussionista e professora da 

técnica de Alexander Melanie Nevis, é aconselhado manter o tronco reto e 

somente dobrar as articulações controlando sempre a visão na partitura. Quando 

percussionistas recorrem à sua metodologia normalmente não realizam uma 
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postura correta e não seguram as baquetas da forma mais eficiente. Quando a 

tensão é excessiva os músculos tendem a desenvolver lesões. A tensão exercida 

percorre o braço e o ombro afetando toda a postura corporal. Para minimizar 

este comportamento Melanie pede aos alunos que segurem um livro e o movam 

pelo espaço diminuindo gradualmente a pressão da mão, se o livro cair os seus 

alunos estarão a experienciar o mínimo esforço necessário para segurar o objeto 

com o mínimo de tensão. Ao desenvolver esta competência os músculos são 

educados a utilizar a energia de forma mais eficiente. Com o desenvolvimento 

desta competência a tensão em excesso diminui e potencia uma melhor 

performance. Esta prática resulta num uso mais eficiente do corpo aperfeiçoando 

a relação músico-instrumento e consequentemente a leitura abrindo espaço para 

processamento da informação visual. Dentro desta vertente é importante 

sublinhar a importância da montagem do set-up em estudo da forma mais 

metódica pois para além de influenciar a postura irá influenciar também a leitura. 

Como ensinar uma criança a ser Auto consciente? 

 Madeline Bruser aconselha primeiramente a ensinar dando exemplos práticos 

em interação direta com o aprendiz. Afirma que se deve procurar um ambiente 

relaxado na sala de aula e dar tempo ao aluno para assimilar os conhecimentos 

dados. Realça que se deve ensinar por etapas e desaconselha a imposição de 

objetivos demasiado ambiciosos. “À medida que ela usa a sua mente mais e 

mais, ela aprende a praticar por sua conta com mais inteligência” (Bruser, 1997. 

pp. 150). 

 

Desenvolvimento do sentido rítmico 
 

A voz e a dança são as formas de expressão mais naturais do ser humano. Foi 

a partir destas formas de expressão que toda a música que ouvimos hoje em dia 

se desenvolveu. Talvez por isso são as formas mais eficazes de interiorização 

musical e são ferramentas extremamente vantajosas no ensino da música 

independentemente do instrumento. Para desenvolver o sentido rítmico 

Madeline aconselha a usar sílabas contrastantes para diferentes ritmos de forma 

a clarificar o esquema rítmico na mente. Se usarmos o movimento estaremos a 
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desenvolver não só o sentido rítmico, estaremos a exercitar a coordenação 

motora. 

Desenvolver o sentido de pulsação requer uma perceção visual que permita 

agrupar vários tempos em apenas uma visualização em coordenação com a 

execução. Para que a perceção da imagem seja a mais eficaz é pertinente 

exercitar o processo de escrita nos aprendizes de música, produzindo diferentes 

esquemas do mesmo ritmo o aprendiz cria na memória visual vários esquemas 

diferentes para os mesmos ritmos. Desta forma aprende a acumulá-los mais 

logicamente e ao serem processados mais facilmente induzem melhor o sentido 

do tempo. Este treino mental é essencial no desenvolvimento da leitura à 

primeira vista.   

 

Figura 10  Imagem ilustrativa de condução da pulsação numa frase (The Art of Praticing, 1997, pp. 184-
199). 

 

 

Figura 11  Imagem ilustrativa de condução da pulsação numa frase (The Art of Praticing, 1997, pp. 184-
199). 

 

Ler e escrever, mesmo que alocados à mesma linguagem são áreas bastante 

distintas. Tem sido ferramentas fundamentais na aquisição de novas linguagens.  

Na leitura à primeira vista a memória tem um papel fundamental, apesar de não 

termos conhecimento prévio do texto podemos lê-lo com eficácia. No processo 

de escrita o papel inverte-se e a sonoridade é que nos leva a uma imagem. Os 

processos de ouvir/ver e ver/ouvir são dois reflexos que devem ser trabalhados 

em paralelo no processo de memorização e que podem criar lacunas na 
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aprendizagem musical. “Se executarmos a tarefa de escrever uma frase musical 

ou a memorizamos ou não teremos forma de a escrever. Neste ponto o 

reconhecimento visual também tem um papel importante pois deve conduzir-nos 

à sua sonoridade e assim formar o processo de leitura.” (Prince. A, 2001, pp. 10). 

Ao se escrever uma frase gramatical o som das sílabas é que nos transporta às 

imagens ao que se dá o nome de reflexo audiovisual. A memória a curto prazo 

está diretamente ligada a esta competência pois é a melhor ferramenta de que 

dispomos para concretizar uma leitura eficaz possibilitando decorar temas e 

frases completas.  

 

A importância das sílabas 
 

A teoria defendida por (Richardson, 2004 pp. 22) diz-nos que se deve pensar na 

música como uma linguagem, tal como na língua materna passamos por um 

processo de familiarização extenso até realizar uma leitura fluente. O autor faz a 

comparação da leitura musical à leitura de um livro explicando que antes de 

sermos capazes de ler fluentemente um livro passamos já por um longo processo 

de familiarização com a linguagem materna. De encontro com esta teoria, na 

linguagem musical, devemos passar por uma fase de aquisição de experiência 

e familiarização com as diferentes linguagens musicais como complemento da 

aquisição de competências. 

Na linguagem musical a escrita é codificada por notas e pausas, a fluência é 

adquirida pelo reconhecimento visual das sílabas que estas compõem 

associando cada imagem à sonoridade que tem no contexto em que está escrita. 

Este processo dá-se pelo nome de reflexo visual-auditivo. Quando escrevemos 

uma frase rítmica o som das sílabas conduz-nos às imagens e dá-se pelo nome 

de reflexo audiovisual. 

 

Quando observamos uma frase musical não podemos ler apenas nota a nota, 

temos de ter a capacidade de ler diferentes sílabas rítmicas e de aglomerar as 

notas presentes. Se não separarmos as diferentes silabas não conseguiremos 

definir a sua sonoridade mentalmente e executá-las fluentemente. “Da mesma 
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maneira que a literacia e a fluência na leitura de um texto, é central para o 

sucesso na realização académica, também a literacia musical e a fluência na 

leitura musical é central para se ser capaz de envolver no estudo da música 

clássica ocidental o ensino superior.” (Zhukov, 2013, pp.1). 

 

Seis passos fundamentais para desenvolver a perceção e a escrita do ritmo 
 

1- Ouvir e repetir intuitivamente (na mesma velocidade, sem pensar nem 

visualizar nada) o quanto lhe for possível memorizar. 

2- Depois de decorado, repetir o ritmo marcando a pulsação. 

3- Repetir o ritmo novamente, marcando o compasso com a mão (marcando 

a pulsação com o pé). 

4- Se necessário, atrasar a pulsação em que lhe for possível pensar.  

5- Visualizar as sílabas rítmicas, escrevendo-as mentalmente. 

6- Pegar no lápis e escrever no papel. 

 

 

Figura 12 Imagem exemplificativa de ritmos escritos de diferentes formas (The Art of Praticing, 1997, pp. 
184). 

 

Do ponto de vista puramente mecânico a música é criada agregando vários 

elementos numa mesma composição. A forma como o ritmo é disposto varia de 

edição para edição e de compositor para compositor, é necessário desenvolver 

a capacidade de reconhecimento de padrões e experiência da capacidade de 

condução de pulsação por frase para ser eficaz na leitura musical.  

Para além do ritmo e as notas a partitura reúne muitas mais informações que 

são fundamentais para a interpretação da mesma como dinâmicas. Nuances de 

tempo, articulações e outras que tem vindo a ser desenvolvidas até aos dias de 

hoje. As nuances dinâmicas podem ser aplicadas a um segmento completo, a 

uma frase ou a uma nota apenas.  
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Figura 13 Quadro exemplificativo de todas as dinâmicas musicais. 

 

Articulação é um elemento visual importante na interpretação de uma obra e 

para caracterizar o staccato é utilizado um ponto sobre cada nota, para 

staccatíssimo é utilizado um triângulo invertido. Para ligar a articulação entre 

várias notas é utilizado o símbolo de ligadura. 

Acciaccatura e Appogiatura – é uma nota ou um conjunto de notas que 

antecede a nota principal e o seu valor não entra no valor do compasso. Por sua 

vez a appogiatura pressupõem que a dinâmica seja executada em realce pois 

tem valor harmónico. A nota da appogiatura recebe valor rítmico e deve ser mais 

salientada do que a acciaccatura. 

Trilo – consiste em tocar com rapidez a nota escrita e a nota imediatamente 

abaixo alternadamente, segundo a tonalidade da obra dentro do valor da nota 

que detém o símbolo. 

Trémolo – É um efeito ornamental baseado na repetição rápida de uma única 

nota musical. É quando multiplicamos o número de vezes que tocamos uma nota 

musical. 
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Vibrato – é quando oscilamos a afinação de uma nota musical. 

Grande parte das músicas que executamos envolvem muitas repetições e nos 

casos mais óbvios é usado um método de escrita simplificado. Torna-se 

necessário desenvolver a ginástica mental para identificar os diferentes símbolos 

existentes na literacia musical caso contrário a leitura terá uma lacuna que 

impedirá uma leitura eficaz e fluente.  

A escrita musical para percussão depende da natureza de cada instrumento 

utilizado. A percussão tem a particularidade de existirem diferentes formas de 

escrita, variando de compositor para compositor. No caso da multipercussão a 

escrita ainda não é standartizada pelo que varia conforme o compositor. 

 

Eficácia no estudo individual 
 

Para ser mais eficaz no estudo individual Madeline Bruser aconselha o uso do 

estudo mental. Desenvolver esta ferramenta de estudo trás grandes vantagens. 

Madeline afirma que visualizar a música mentalmente permite que o cérebro 

passe efetivamente pelas sensações que a música transmite. Ao exercitar 

mentalmente estamos efetivamente a desenvolver o estudo musical. Esta forma 

de estudo cria efetivamente conexões cerebrais, desenvolve a criatividade, 

permite um maior controlo e relaxamento em performance.  

Madeline Bruser aconselha que deve ser tida atenção à postura durante todos 

os momentos de estudo. É desde o princípio do estudo de cada obra que 

educamos o corpo a adaptar-se aos movimentos necessários à execução de 

forma eficiente mantendo uma postura correta. Bruser afirma que se deve incutir 

um método em que não exista o medo de falhar notas. Muitas vezes quando um 

estudante de música não consegue executar determinada parte da obra sente-

se frustrado. 

De acordo com Bruser não se pode exigir ao corpo que execute os movimentos 

necessários com perfeição nas primeiras abordagens. É sim necessário 

estabelecer desde o início os movimentos a realizar definindo os Stikings 

corretos, mas não os repetir exaustivamente nesta fase. O pretendido nas 

primeiras abordagens é que se mantenha os músculos relaxados e que se tenha 



 

 

31 

 

fluência do estudo sem dar importância a pequenas falhas que possam ocorrer. 

Apenas questões de domínio técnico musical devem estar presentes numa 

primeira fase de estudo. À medida que o estudo vai ocorrendo o corpo vai 

assimilar os movimentos necessários e no equilíbrio do uso de uma postura 

correta e com o mínimo de tensão irá concretizar uma execução eficiente. Esta 

Abordagem metodológica no desenvolvimento da leitura à primeira vista evita 

frustrações e previne lesões musculares. Madeline atenta para que aquando da 

primeira abordagem não se deve aplicar uma pulsação demasiado exigente pois 

a coordenação demora a desenvolver, a leitura à primeira vista pode não estar 

ao mesmo nível e o que se pretende é encontrar um equilíbrio entre as duas 

valências para atingir a fluência necessária. Madeline Bruser relata da sua 

experiência pessoal 2“Ela notou que a sua precisão estava a melhorar e começou 

a adquirir um novo sentido de comando do seu próprio corpo em na ligação com 

o instrumento” (Bruser, 1997 pp. 205). 

 

Pensamento espaço-visual 
 

O pensamento com recurso a imagens desempenha um papel basilar na 

comunicação e na criatividade, mas não tem sido exercitado no ensino da 

música. O pensamento espácio-visual contribui significativamente para o 

melhoramento da leitura à primeira vista.  

O artigo de Mathewson J.H. analisa o papel fundamental das imagens na 

aquisição de conhecimento através da cognição visual-espacial.  

É proposta uma abordagem metodológica que incentive a utilização de imagens 

e visualização mental pois ajuda significativamente na aprendizagem dos 

materiais da sala de aula. Este método tem foco em programas de 

desenvolvimento profissional em pensamento visual-espacial para professores 

de ciências e para professores de música.  

O pensamento visual-espacial usa a visão para identificar e localizar, com a 

imagem analisa a formação e transformação do evento, gravando melhor na 

 
2 Tradução do autor; texto original “The Art of Practicing, Bruser, M. (1997).” 
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mente deixando de depender de um estímulo visual. Deste modo o foco do 

raciocínio pode mudar para outros aspetos pertinentes. Uma imagem espacial 

grava as relações entre um conjunto complexo de ideias unificando-o, 

aumentando a quantidade de informação que pode ser gravada na consciência 

num determinado momento. A visão e a imaginação estão diretamente ligadas. 

São processos cognitivos que desenvolvemos desde o nascimento que dispõem 

de caminhos no cérebro ligados à memória e a experiências anteriores. “Vision 

and imagery are fundamental cognitive processes using specialized pathways in 

the brain and rely on our memory of prior experience. Visual-spatial thinking 

develops from birth, together with language and other specialized abilities, 

through interactions between inherited capabilities and experience.” (Mathewson 

J.H. 1999 pp. 33-54). A criatividade pode ser vista como uma amalgamação de 

três pontos, imagens, analogias e ideias. A combinação de imagens, metáforas 

e ideias permitem a formação de “imagens mestras” e desenvolvem técnicas de 

visualização. Destaca-se no currículo pedagógico teórico a pertinência da 

introdução de uma matéria que aborde as habilidades de pensamento. É objetivo 

básico da educação que sejam assimiladas as informações, habilidades e 

atitudes em esquemas mentais coesos ativando a autoconsciência.  

A atual forma de imposição de temáticas no ensino é criticada por professores e 

estudantes, a explicação é que a base necessária de habilidades cognitivas pode 

estar ausente. As imagens mestras são recomendadas como novo ponto de 

partida para o desenvolvimento de programas sobre o pensamento espácio-

visual, formação de professores, currículo e prática em sala de aula.   

 

Treino musical e habilidade de imagens mentais 
 

O córtex auditivo está envolvido no pensamento da música e na imaginação 

auditiva como comprovam os estudos de neuroimagem. O treino musical está 

associado à melhoria da capacidade de produzir imagens auditivas. A aplicação 

desta metodologia faz-se através do incentivo à imaginação interior da música 

previamente à execução. 
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Este estudo que está diretamente ligado com o conceito de audiação tem um 

papel fundamental na aprendizagem musical e quanto mais cedo ele é 

desenvolvido e se torna autónomo maior será o exponencial de aprendizagem 

musical. 

No artigo Music Training and Mental Imagery Ability Aleman, A., Nieuwenstein, 

M. R., Böcker, K. B., & de Haan, E. H. (2000). Music training and mental imagery 

ability. Neuropsychologia, foi comparado o comportamento de sujeitos sem 

formação musical e sujeitos com formação musical. As tarefas consistiram em 

criar uma comparação mental da altura das notas correspondentes ás letras 

tiradas de canções familiares, comparar mentalmente as características 

acústicas dos sons do dia a dia e comparar a forma visual dos objetos sonoros. 

Em resultado os dois grupos não diferiram na tarefa de criar imagens visuais e 

esta foi a discussão principal acerca das teorias sobre o processamento musical 

e atividade cerebral.  

A utilização das imagens mentais como simulação da execução desenrola um 

papel importante na performance musical. Esta ferramenta é muitas vezes 

utilizada por músicos no processo de memorização e composição. Ler música 

em silêncio é também uma capacidade que envolve imagens mentais.  

Os efeitos do treino musical no desempenho cognitivo não estão relacionados 

com o tempo de estudo de música. Segundo este estudo é provado que alunos 

que estudam música há pelo menos seis anos (até aos doze anos) têm melhor 

desempenho verbal, mas não tem melhor desempenho visual em relação a 

alunos que não tenham aprendido música. 

 Os autores argumentam que alunos que possuem formação musical tendem a 

ter melhor memória verbal devido a um maior desenvolvimento do hemisfério 

esquerdo em detrimento do hemisfério direito como comprovam estudos de 

ressonância magnética. Uma abordagem personalizada seria objetivar quais os 

processos cognitivos a serem trabalhados em indivíduos com formação musical 

e em indivíduos sem treino musical tendo em conta as estruturas neurais 

ativadas no processamento da música. 

É simples concluir um individuo com formação musical tenha melhor 

desempenho no processamento das imagens mentais nas áreas corticais 
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auditivas e que esse desempenho se replique em imagens mentais não-

musicais. De acordo com este estudo os indivíduos com formação musical não 

tiveram melhor desempenho em tarefas de visualização de objetos pois a 

imagem ativa diferentes áreas corticais.  

 

Figura 14 Quadro representativo da localização da atividade cerebral em timbres ouvidos e imaginados. 
Halpern, A. R., Zatorre, R. J., Bouffard, M., & Johnson, J. A. (2004). Behavioral and neural correlates of 

perceived and imagined musical timbre. Neuropsychologia, pp. 1286. 

 

Existem outras variáveis que devem ser tidas em conta nesta temática como a 

memória e a concentração. Para este estudo foram utilizados estudantes 

universitários da mesma faixa etária e com habilidades cognitivas idênticas. 

 

Neste estudo, testou-se a hipótese de que os sujeitos com formação musical 

teriam um desempenho melhor do que os sujeitos que não tinham formação 

musical numa tarefa de imagens musicais. Foi também testado se esse melhor 

desempenho se estenderia a uma tarefa de imagens auditivas não musicais. Os 

resultados sugerem que o treino musical pode melhorar tanto a imagem auditiva 

musical quanto a não-musical, mas não melhora o reconhecimento visual. 
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Comportamento neural com uso de imagens mentais 

 

Os resultados de dimensionamento multidimensional e a análise da sua 

correlação confirmam que as pessoas podem comparar timbres imaginários de 

uma maneira similar à dos timbres percebidos. Os resultados da análise para os 

timbres percebidos são bastante coerentes e reafirmam os resultados obtidos. 

As dimensões são semelhantes às encontradas por (Kendall et al. 1999). 

Durante esta investigação cada estímulo foi intercalado de dois segundos de 

silêncio. Os estímulos visuais foram apresentados em uma tela colocada na 

parte traseira do orifício do scanner e visualizados através de um espelho. Os 

estímulos auditivos foram apresentados de forma binaural através de fones de 

ouvido eletrostáticos Koss ESP900 calibrados a 80 dB NPS (A), utilizando um 

estímulo sonoro contínuo. Todas as respostas envolviam o pressionamento de 

um botão com a mão direita de um bloco de respostas compatível com o scanner 

de cinco botões. 
 

Outro objetivo foi testar a atividade na área motora suplementar que fora 

observada em estudos anteriores podendo estar diretamente ligada à 

subvocalização tendo sido usado um conjunto maior de instrumentos e a 

natureza precisa das amostras de som fosse diferente nos dois estudos. 

 

Figura 15 Comparação de atividade cerebral através da utilização de frequências rádio magnéticas em 
imagem-visual e em perceção tímbrica imaginada na área motora suplementar. Retirada da investigação 
de neurofisiologia. Halpern, A. R., Zatorre, R. J., B Bouffard, M., & Johnson, J. A. (2004). Behavioral and 

neural correlates of perceived and imagined musical timbre. Neuropsychologia, pp. 1287. 
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Existe uma relação positiva das distâncias entre as imagens. Sugerem que os 

sujeitos demonstram representações mentais semelhantes de noção de tímbrica 

em tarefas percetuais e imaginárias. 

Anteriormente, consideramos que a tarefa de controlo de imagens visuais é 

apropriada, pois as comparações entre ela e as outras duas tarefas ativas 

englobavam muitas das mesmas operações cognitivas. Comparada com a tarefa 

de perceção, a tarefa de imagens de timbre não envolvia cargas pesadas na 

memória de trabalho, já que imagens de apenas dois tons precisavam ser 

geradas e comparadas. Isso contrasta com nossos paradigmas anteriores, nos 

quais longas sequências de tons precisavam ser geradas, seja a partir de uma 

sugestão verbal (Zatorre et al. 1996) ou tonal (Halpern & Zatorre, 1999). 
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Parte II 

1 - Metodologia 
 

Nesta investigação a população alvo incidiu no conjunto de 4 alunos estudantes 

de percussão no ensino oficial de música entre os 11 e 16 anos. O ensino 

intermédio é o nível de ensino indicado por investigadores (Lehmann, Sloboda, 

& Woody, 2007) como sendo o período ideal para a introdução de estratégias de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento da leitura musical, o que corresponde a fase 

de ensino básico e secundário em Portugal.  

Sendo a leitura musical em percussão o componente central deste projeto, é 

claro pela revisão da literatura a variedade de processos envolvidos. A 

velocidade psicomotora, a velocidade de processamento de informação, a 

capacidade de reconhecimento de padrões e a capacidade de ler à frente do que 

se está a tocar e também a acumulação de prática de atividades relacionadas 

com a leitura até uma idade não superior a 15/16 anos. (Kopiez e In Lee, 2006 e 

2008, Harris, 1991-1993, Zhukov, 2013). No que respeita a competências de 

leitura musical também Hoges e Nolker (2011), nos seus estudos e 

investigações, consideram importante para a leitura o movimento dos olhos e o 

reconhecimento visual de padrões. Nos seus manuais são referidos o movimento 

corporal e o solfejo como importantes ferramentas de desenvolvimento de 

competências.  

O período de investigação e recolha de dados correspondeu a aproximadamente 

7 meses, iniciando no ano letivo de 2018-19 (novembro) e terminaram no final 

do terceiro período (junho) sendo eu o único investigador envolvido em contacto 

direto com os alunos. 

O procedimento metodológico foi dividido por duas fases:  

A primeira foi a fase da implementação. Nesta fase foi explicado aos alunos qual 

é o objetivo da investigação e que os resultados da mesma estão diretamente 

ligados ao esforço que dedicassem durante as aulas de aplicação do método. 

Foram explicadas as regras básicas da leitura e as boas normas de uma leitura 

eficiente. Na primeira fase foi estudado o repertório de caixa, tímpanos, 

vibrafone, marimba e multipercussão relativo ao programa do primeiro período. 
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Esta fase visou consolidar e desenvolver elementos básicos da leitura musical 

com uso de silabas no solfejo musical. Os elementos privilegiados nesta fase da 

investigação foram o sentido de pulsação, ritmo, métrica e regras básicas da 

leitura musical. Do ponto de vista cognitivo os aspetos desenvolvidos foram a 

concentração a autocritica, a memória a curto prazo e a memória a longo prazo.  

A segunda fase foi a fase de aplicação de estratégias diretamente ligadas ao 

aperfeiçoamento da leitura musical como o contacto visual com a partitura, a 

leitura por padrões musicais e ler à frente do que se está a tocar. 

Primeiramente foi trabalhada a capacidade de ler várias notas de uma só vez, 

conseguir agrupar e executar com recurso à memória a curto prazo. Este 

processo previu que os alunos desenvolvessem a capacidade de identificar 

visualmente os locais em que deveriam redobrar a sua atenção e os locais de 

repouso. Esse trabalho foi desenvolvido com a realização de uma análise visual 

previamente à execução de cada obra onde se procedia à enumeração dos 

locais chave.                        

Após a primeira fase de implementação das estratégias de desenvolvimento da 

leitura tornou-se pertinente acrescentar estratégias ligadas à perceção visual. As 

estratégias utilizadas visaram o desenvolvimento da independência do 

instrumento durante a execução privilegiando o olhar sobre a partitura.  

Segundo Hodges e Nolker (2011), o movimento dos olhos aquando a leitura 

musical implica que sejam feitas rápidas series de paragens e movimentos de 

antecipação, possibilitando que os olhos foquem a informação mais pertinente 

para uma leitura musical eficaz. Esta competência está relacionada com a 

capacidade de reconhecer padrões e de os agrupar mentalmente atribuindo-lhes 

um significado ou estabelecendo uma relação entre os elementos musicais 

envolvidos. 

Também Wristen (2005) vem corroborar esta ideia dizendo: “Para decifrar uma 

partitura à primeira vista, o leitor tem de reconhecer padrões musicais, criar um 

plano de performance em grande escala para conduzir a performance da peça 

como um todo, e aprender a antecipar a continuidade da música.” A autora 

acrescenta que para além da noção da métrica musical, da antecipação da 

direção da música, a noção das diferentes articulações, a noção das indicações 
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expressivas, a noção da estrutura musical tem um papel influenciador na 

performance musical. O maior obstáculo na aprendizagem musical é ter a 

capacidade de tocar em tempo real sem parar, independentemente de tocar 

notas erradas mantendo a pulsação rítmica constante. 

Para desenvolver a capacidade de leitura musical foi necessário desenvolver a 

análise das obras previamente à execução, trabalhar a destreza motora de 

coordenação das diferentes tarefas envolvidas. Esse foi o objetivo principal dos 

exercícios realizados no processo de aplicação do método. 

2 - Calendarização 
 

 
 

TAREFA / MÊS 
N

O
V

E
M

B
R

O
 

D
E

Z
E

M
B

R
O

 

JA
N

E
IR

O
 

F
E

V
E

R
E

IR
O

 

M
A

R
Ç

O
 

A
B

R
IL 

M
A

IO
 

JU
N

H
O

 

1.1. Avaliação dos alunos em 
contexto de sala de aula 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

 

1.2. Implementação da 1ªfase do 
projeto 
 

XX
XX 

XX
XX 

      

1.2.1. Audição do 1º período letivo   
 

 XX
XX 

      

1.3. Implementação da 2ªfase do 
projeto      
  

  XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

 

1.3.1. Estratégias de 
desenvolvimento de coordenação 
motora 

  XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

 

1.3.2. Estratégias de leitura   XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

 

1.3.3. Estratégias ligadas à 
perceção espácio visual 

    XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

 

1.3.4. Audição do 2ºperiodo letivo  
 

      XX
XX 

 

2.Recolha de Dados 
 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

3.Análise de dados 
 

    XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

Tabela 2  Tabela da calendarização das tarefas no âmbito da disciplina de prática de ensino 
supervisionada. 
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3 - Processo de Aplicação do Método 
 

O presente método consiste no desenvolvimento de competências ligadas à 

leitura musical em percussão. O método foi aplicado em contexto de sala de aula 

na disciplina de percussão na Academia de Música de Vilar do Paraíso. Este 

processo envolveu quatro alunos com idades compreendidas entre os 11 e os 

16 anos: alunos “A” e “D” 10 anos; aluno “B”, 13 anos e aluno “C”, 16 anos. 

As duas fases de aplicação do método envolveram o estudo do repertório 

definido no programa curricular da Academia de Música de Vilar do Paraíso em 

todos os instrumentos de percussão e foi feita uma avaliação do aproveitamento 

do aluno em todas as sessões realizadas com uma avaliação de 1 a 5. 

A primeira fase de aplicação de estratégias de desenvolvimento de 

competências de leitura permitiu traçar o perfil de cada aluno identificando e 

desenvolvendo as principais virtudes e lacunas. A primeira fase teve como 

objetivo desenvolver competências básicas da aprendizagem musical como a 

capacidade de concentração, a capacidade de memorização e de análise da 

estrutura musical. 

Por sua vez a segunda fase de aplicação do método envolveu a aplicação de 

estratégias de desenvolvimento de competências de leitura musical durante o 

estudo do repertório, mais especificamente competências visuais, motoras e 

cognitivas. 

Durante a segunda fase de aplicação do método, cada aluno foi informado 

acerca dos objetivos do investigador com a aplicação deste método e qual seria 

o comportamento pretendido durante todo o processo. O objetivo passou por 

explicar a necessidade de estarem concentrados durante a realização de todos 

os exercícios propostos de forma a obter o máximo proveito dos mesmos. Foi 

explicado que seria tida em conta a sincera opinião acerca da utilidade dos 

exercícios propostos. Durante esta fase de aplicação do método os exercícios 

ligados à leitura musical foram aplicados segundo referido na metodologia.  

Derivado do facto dos alunos se encontrarem em diferentes níveis de 

aprendizagem, terem diferentes níveis de experiência da prática da percussão e 

diferentes capacidades cognitivas surgiu a necessidade de introduzir diferentes 
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exercícios de desenvolvimento de competências de leitura que não iriam 

diretamente de encontro com a ordem de aplicação predefinida.  

As diferentes abordagens visaram o desenvolvimento de competências ligadas 

à especificidade de cada aluno. O objetivo foi desenvolver competências mais 

deficitárias no panorama de competências básicas de cada aluno. 

O processo de realização de exercícios de leitura consistiu em três fases: 

“Audiar”, “executar” e “Coordenar”. Primeiramente seria explicado o objetivo do 

exercício ao aluno e feita uma análise visual precedida da identificação dos locais 

chave, era imaginada a música interiormente e posteriormente seria feita a 

execução. Neste ponto seriam estabelecidos os stikings e a condução da 

pulsação por frases. 

Esta estratégia contribuiu para uma maior capacidade de memorização e de 

conhecimento geral sobre a estrutura da peça. 

Desta forma foi criada uma ponte entre a análise visual e a audiação onde o 

aluno imaginava a forma como iria coordenar as diferentes tarefas envolvidas. 

Este exercício exigia que o aluno criasse um nível de intensidade de 

concentração muito semelhante ao pretendido na execução tornando a leitura 

mais eficaz. A parte final do processo foi a execução onde seria privilegiada a 

estabilidade da pulsação e correta coordenação de todas as tarefas envolvidas. 

A capacidade de audiar foi desenvolvida com recurso a diferentes estratégias. 

Sendo esta uma competência fundamental para a aprendizagem musical foi 

criado um ambiente propício e os alunos foram encorajados a imaginar 

interiormente a música previamente à sua execução. Foi também incentivado 

que os alunos cantassem a música interiormente aquando da execução. No 

desenvolvimento desta competência era necessário que os alunos definissem a 

pulsação e o stiking que iriam executar. Para evoluir esta competência foi 

necessário desenvolver o solfejo e o controlo de pulsação. Como ferramenta de 

desenvolvimento de solfejo rítmico foi aconselhado o uso de sílabas como ta, ti, 

pá entre outros. 

No que toca à execução prática foi desenvolvida a postura e técnica de cada 

instrumento, o movimento pretendido bem como as questões práticas inerentes 
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à especificidade de cada um. Para isso foi explicado o tipo de movimento que 

cada instrumento requer, qual a forma correta de segurar as baquetas e a 

distância a que devemos manter as mãos do instrumento. 

A capacidade de audiar e a capacidade de executar exigem a coordenação de 

ambas de forma eficiente. No sentido de desenvolver a capacidade de coordenar 

estas duas competências eficientemente foi privilegiada a experimentação, 

exemplificação, execução em simultâneo, a repetição de motivos rítmicos e 

melódicos como motivos rítmicos escalas e arpejos. Durante todo o processo de 

desenvolvimento da coordenação de competências de leitura foi criado um 

ambiente descontraído em que era incutida a responsabilidade da concentração 

necessária para a execução das tarefas e dada a oportunidade de errar. Foram 

privilegiadas a repetição de motivos ritmos e melódicos, a execução em 

simultâneo e a exemplificação.  

O objetivo da implementação destas estratégias de desenvolvimento de 

competências foi que os alunos acumulassem experiência e dessa forma 

fortalecessem o à vontade e confiança em todos os instrumentos de percussão.  

No processo de aplicação do método pôde concluir-se que os exercícios 

propostos tinham melhores resultados quando era tirado maior proveito do 

processo de análise visual. No processo de leitura à primeira vista a visão ocupa 

um papel basilar pois é através da visão que são processados todos elementos 

musicais presentes na partitura essenciais para uma leitura eficaz. A visão deve 

ser educada a fim de alcançar uma experiência que permita prever quais os 

elementos principais a ter em conta em situação de leitura à primeira vista. 

 

3.1 – Contacto visual com a partitura 
 

Com vista a tornar o contacto visual com a partitura mais eficaz foi promovida a 

simulação da execução sem desviar o olhar da partitura. Esta estratégia 

enumerada por vários pedagogos e tem resultados comprovados no 

melhoramento da localização espacial no instrumento e na visão periférica. Com 

o uso desta estratégia é desenvolvido o controlo do olhar em diferentes pontos 

da partitura tornando a performance mais estável e segura. “Assim que esta 
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parte comece a ser dominada é então possível que aos poucos os alunos 

comecem a conseguir realizar uma boa leitura à primeira vista tendo em atenção 

também outros aspetos da partitura: indicações expressivas e de articulação. 

Numa última instância, o objetivo final seria a obtenção de um bom desempenho 

na leitura à primeira vista mas sem perder a parte interpretativa e musical.” 

(Harris, 1991-1993). 

Após a primeira fase de implementação tornou-se pertinente desenvolver o 

contacto visual simultaneamente com a execução no instrumento. As estratégias 

utilizadas visaram o desenvolvimento da independência visual do instrumento. 

Durante a aplicação desta metodologia seria privilegiado o olhar sobre a 

partitura. Foi utilizada a técnica de tapar a visão do teclado com recurso a uma 

folha de papel. Inicialmente foi criado um ângulo com a folha ao nível do peito 

que permitia que o aluno visualizasse apenas as lâminas superiores do 

instrumento e numa fase mais avançada seria ocultada a visão do instrumento 

durante a execução das obras.  

Com este método criou-se um ambiente que dava prioridade ao processamento 

visual ao invés de outros aspetos da performance musical como a correção de 

notas erradas e a repetição de motivos ou frases, possibilitando um melhor 

contacto visual com a partitura. 

 

3.2 – Leitura musical por padrões 
 

“A leitura musical à primeira vista depende do reconhecimento de padrões 

melódicos que ocorrem vezes sem conta. Estes padrões estão relacionados com 

uma tonalidade, de maneira que o conhecimento e prática de escalas e arpejos 

é uma grande vantagem para o desenvolvimento da leitura à primeira vista.” 

(Harris, 1991-1993). 

Após a primeira fase de implementação das estratégias de desenvolvimento da 

leitura tornou-se pertinente acrescentar estratégias ligadas à perceção visual. 

Inicialmente foi trabalhada a capacidade de ler várias notas de uma só vez, 

conseguir agrupar e executar com recurso à memória a curto prazo. Como 
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exercício de desenvolvimento cognitivo era pedido que os alunos dissessem 

quatro notas por graus conjuntos ora ascendente ora descendentemente 

conforme pedido. O objetivo deste exercício seria o de tornar o agrupamento de 

notas por graus conjuntos mais instintivo. 

Posteriormente foi realizado um exercício em que as notas por graus conjuntos 

seriam ocultadas para que os alunos desenvolvessem a audiação, a perceção 

visual e o processamento mais eficaz da informação presente na partitura.  

 

 

Figura 16 Estudo I – Tanz der Gummibärchen para Xilofone ou Marimba de N.J. Zivkovic com ocultação 
de notas repetidas ou em graus conjuntos, pp. 2. 
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Figura 17 II Polka para Xilofone ou Marimba de N. J. Zivkovic com ocultação de notas repetidas ou em 
graus conjuntos, pp. 3. 

 

Figura 18 Estudo III Walzer para Xilofone ou Marimba de N. J. Zivkovic com ocultação de notas repetidas 
ou em graus conjuntos, pp. 2. 
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Figura 19 Estudo XV – Ein Frühlingslied para Xilofone ou Marimba de N.J. Zivkovic com ocultação de 
notas repetidas ou em graus conjuntos, pp. 11. 

O processo de desenvolvimento da leitura por padrões musicais objetivou 

também que os alunos desenvolvessem a capacidade de identificar visualmente 

os locais em que deveriam redobrar a sua atenção e os locais de repouso. Esse 

trabalho foi executado com a realização de uma análise visual previamente à 

execução de cada obra. Antes da execução procedeu-se à identificação dos 

locais chave de cada obra em estudo. 

Um dos exercícios de aplicação do método foi o solfejo em voz alta com 

marcação da pulsação pelo que envolve diferentes processos cognitivos, 

motores e percetuais em simultâneo. Waters, Townsend e Underwood (1998) 

comparam a prática do solfejo à leitura em voz alta, à escrita de um ditado no 

computador ou à tradução simultânea no momento.   
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Para desenvolver esta competência de ler por padrões foi realizado também o 

exercício em que era dado um limite temporal para observar determinadas frases 

musicais e de seguida o aluno teria de executar o que observou de memória. 

Este exercício foi realizado por diferentes fases sendo que inicialmente o objetivo 

seria que os alunos decorassem um ou mais compassos, numa fase mais 

avançada o objetivo seria decorar frases musicais completas. 

 

3.3 – Antecipar a leitura musical 
 

A competência de antecipação da leitura musical está intimamente ligada com o 

reconhecimento de padrões. A perceção da música por fragmentos é o que 

possibilita direcionar os olhos antecipadamente para fragmentos posteriores. A 

quantidade de tempo que podemos antecipar na leitura musical está 

proporcionalmente ligada ao tamanho dos fragmentos que conseguimos 

percecionar e processar num olhar. 

 

Sendo que existem diferentes tarefas envolvidas no processo de execução 

musical, torna-se necessário desenvolver cada uma individualmente e também 

desenvolver a coordenação de ambas de forma eficiente com recurso a 

exercícios dos métodos de ensino e estratégias de desenvolvimento da leitura 

musical. 

O exercício de antecipação da leitura foi realizado durante as sessões 

recorrendo ao repertório em estudo, pelo que aquando da execução seria 

ocultado visualmente na partitura o tempo real em execução. 

Este exercício teve como objetivo o desenvolvimento do contacto visual com a 

partitura aliado ao desenvolvimento da memória a curto prazo.  

Na primeira fase de implementação do exercício a música ocultada não seria 

maior que a unidade de tempo. Desta forma o aluno estaria constantemente a 

utilizar a memoria a curto prazo simultaneamente à execução.  

Por sua vez, na segunda fase de aplicação do método foi pedido ao aluno que 

decorasse o primeiro compasso e a execução iniciava com o primeiro compasso 
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ocultado e assim sucessivamente. Dada a exigência cognitiva que o exercício 

prevê, durante as primeiras abordagens, como método de organização do 

pensamento musical foi feita uma paragem a cada frase. 

Este exercício foi o que mais obstáculos criou aos alunos e foi onde os alunos 

em coadjuvação letiva mostraram mais dificuldade devido à instabilidade na 

coordenação das diferentes tarefas, porém ficaram comprovadas as suas 

virtudes e vantagens dada a avaliação dos resultados analisados, pelos 

resultados alcançados nas avaliações e pelas respostas ao questionário 

realizado. 

4 - Processo de verificação da funcionalidade do método 

 

Inquérito no Âmbito da Disciplina de Prática de ensino Supervisionada 

 

Aspetos Técnicos de Leitura à Primeira Vista 

Responder com um (x) se é muito fácil (1), fácil (2), normal (3) difícil 
(4) ou muito difícil (5). 

 

Grau de dificuldade:        1        2        3        4       5 
Leitura Rítmica      
Leitura Melódica      
Estabilidade de 
Tempo 

     

Leitura de Caixa      
Leitura de Tímpanos      
Leitura de Vibrafone      
Leitura de Marimba      
Leitura de 
Multipercussão 

     

Manter contacto 
visual com a partitura 

     

Aplicar os Stikings 
Corretos 

     

 

Nome: ____________________________________________     Grau: ____ 

Figura 20  Inquérito realizado aos alunos em prática de ensino supervisionada. 
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Conclusões dos Inquéritos 
 

As análises dos resultados do inquérito realizado revelam que as principais 

dificuldades enumeradas pelos alunos envolvidos na disciplina de prática de 

ensino supervisionada seriam a leitura de caixa, leitura melódica, leitura em 

vibrafone, leitura em marimba e o contacto visual com a partitura. Estes 

resultados vão de encontro com o perfil que os alunos demonstraram no princípio 

do processo de implementação de estratégias de desenvolvimento da leitura. 

Este inquérito foi também um importante meio para obter a opinião individual 

acerca de cada competência, da qual podemos enumerar o contacto visual e 

aplicar corretamente os stikings como competências muito difíceis de executar 

destacadas pelos alunos. 

 

Questionário no Âmbito da Disciplina de Prática de Ensino Supervisionado direcionado 

aos Alunos em Coadjuvação Letiva 

Nome: _______________________________________________________________ 

Grau: __________ Regime: ______________________________________________ 

Qual o grau que mais se adequa à sua experiência pessoal?  

Assinale com um círculo de 1(Nada) a 5(muito).  

1 – Qual o nível de motivação para aprender percussão?   

1    2    3    4    5 

 

2 – Acha o estudo diário essencial?   

1    2    3    4    5 

 

3 – A que nível considera que a aplicação de estratégias de leitura à primeira vista se 
traduz em maior eficácia na preparação do repertório?  

1    2    3    4    5 

 

4 – Qual o nível de utilidade do uso de estratégias de desenvolvimento de leitura à 
primeira vista?   

1    2    3    4    5 

  

5 – Estratégias de desenvolvimento da leitura à primeira vista têm influência na 
performance?  
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1    2    3    4    5 

 

6 – As estratégias de desenvolvimento da leitura à primeira vista contribuíram para uma 
melhor perceção das músicas estudadas? 

1    2    3    4    5 

7 – As estratégias de leitura à primeira vista simplificaram a perceção da coordenação 
motora?   

1    2    3    4    5 

 

8 – As estratégias de leitura à primeira vista contribuíram para uma melhor perceção e 
estabilidade da pulsação?  

1    2    3    4    5 

 

9 – As estratégias de leitura à primeira vista desenvolveram a concentração?   

1   2   3   4   5 

 

10 – As estratégias de desenvolvimento de leitura à primeira vista ajudam na 
memorização das músicas que estudou?   

1    2    3    4    5 

 

11 – Considera que as estratégias de desenvolvimento de leitura à primeira vista 
contribuem para uma melhor perceção de erros durante o estudo individual?  

1    2    3    4    5 

 

12 – Considera que as estratégias de desenvolvimento de leitura à primeira vista 
desenvolveram a autonomia de estudo?   

1    2    3    4    5 

 

 

Obrigado! 

 

 

 
 

 

Figura 21 Questionário realizado no terceiro período do no letivo 2018/19 aos alunos em 

prática de ensino supervisionada. 
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Conclusões do questionário 
 

As análises dos resultados do questionário revelam que a metodologia 

implementada atingiu um reflexo positivo por parte dos alunos envolvidos. Os 

resultados mostram que os alunos sentiram uma influência positiva das 

estratégias implementadas no seu desenvolvimento pessoal. Da análise dos 

resultados podemos destacar as questões 8, 9, 10 e 12 onde todos os alunos 

reconheceram vantagens da implementação de estratégias de desenvolvimento 

de competências de leitura com reflexo positivo na concentração, no controlo da 

pulsação, na memorização e na autonomia de estudo. Também as questões que 

visavam a opinião dos alunos quanto ao desenvolvimento da coordenação 

motora (pergunta 7) e deteção de erros durante o estudo individual (pergunta 11) 

tiveram um reflexo positivo na maioria dos alunos. 

 

4.1 – Avaliação do Aproveitamento Individual em contexto de sala de Aula 
 

 

Figura 22 Gráfico da Avaliação Contínua do Aproveitamento Individual em Contexto de Sala de Aula do 
aluno A. 
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Figura 23 Gráfico da Avaliação Contínua do Aproveitamento Individual em Contexto de Sala de Aula do 
aluno B. 

 

 

Figura 24 Gráfico da Avaliação Contínua do Aproveitamento Individual em Contexto de Sala do Aluno C. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Avaliação do Aproveitamento em Contexto de Sala de Aula  

Aluno B

1ª Fase_Não Aplicação do Método 2ª Fase_Aplicação do Método

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Avaliação do Aproveitamento em contexto de sala de alula 

Aluno C

1ª Fase_Não Aplicação do Método 2ª Fase_Aplicação do Método



 

 

53 

 

 

Figura 25 Gráfico da Avaliação Contínua do Aproveitamento Individual em Contexto de Sala de Aula do 
aluno D. 

 

 

 

Figura 26 Gráfico da média de avaliação dos recitais finais de período nas duas fases de aplicação do 
método. 
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Tendo em consideração a média das avaliações dos alunos nas duas fases de 

aplicação do método embora não possa comprovar que as melhorias verificadas 

não se deveram somente à aplicação do método, também podem ser atribuídas 

ao normal desenvolvimento dos alunos por acumulação de experiência, deste 

modo sou levado a crer que o aperfeiçoamento registado se ficou a dever à 

aplicação do método.  

Em média os alunos melhoraram o seu aproveitamento médio de 3,4 para 3,9 

na segunda fase de aplicação do método. Inicialmente o aproveitamento geral 

não foi o desejado, o que se justifica pela adaptação necessária aos processos 

de desenvolvimento de competências diferentes dos conhecidos pelos alunos. 

Após a adaptação ao método de desenvolvimento de competências foi notória, 

em comparação com a primeira fase, a maior consciencialização de todos os 

elementos musicais presentes nas obras bem como o controlo da articulação 

das diferentes tarefas envolvidas.  

A avaliação do aproveitamento dos alunos foi realizada no final de cada aula, 

nas duas fases de aplicação do método, tendo sido atribuído o valor de 1 a 5 

relativo ao aproveitamento em contexto de sala de aula. 

Em ambas as fases de aplicação do método, foi tido em conta o desenvolvimento 

técnico-musical nos diferentes instrumentos de percussão (marimba, vibrafone, 

caixa, timbales e multipercussão) e foram desenvolvidos a concentração, o 

sentido de pulsação, o sentido de métrica musical, a memória a curto prazo, a 

postura, o contraste de dinâmicas e a coordenação motora. 

 

4.2 – Descrição do aproveitamento dos alunos nas avaliações no final de cada 
fase de aplicação do método  
 

Na primeira fase de aplicação do método a prioridade foi introduzir o aluno a 

diferentes perspetivas da aprendizagem musical e ajudar a desenvolver 

competências básicas que seriam fundamentais na posterior introdução de 

competências específicas de leitura. 
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Durante o primeiro período foram abordados aspetos ligados à postura, 

nomeadamente a postura do tronco, o correto uso dos membros, os corretos 

movimentos e a técnica especifica relativa a cada instrumento. Do ponto de vista 

do desenvolvimento cognitivo a prioridade foi desenvolver competências como a 

audiação, a memorização a curto prazo, a concentração, a memória a longo 

prazo e a capacidade de autocrítica.  

O objetivo principal consistiu em desenvolver as competências principais da 

aprendizagem musical relevadas no levantamento bibliográfico realizado. 

Procurou-se um equilíbrio entre todas, de forma a criar uma base onde 

posteriormente vieram a ser aplicadas competências especificas de leitura.  

Durante todo o processo de aplicação do método foi tido em conta o nível 

cognitivo de cada aluno. Em cada caso foram exploradas as competências 

consideradas deficitárias em relação a outras no panorama das competências 

gerais de cada aluno.  

Relativamente ao recital final de primeiro período as performances dos alunos 

revelaram consciencialização de competências básicas necessárias. Ficaram 

patentes a assimilação de elementos relacionados com a postura, a utilização 

de movimentos corretos, a audiação, concentração, contudo na performance em 

si os alunos demonstraram insegurança e intermitência na execução das 

diferentes tarefas. Foi no aluno de sétimo grau onde estiveram mais 

evidenciadas as competências desenvolvidas, por sua vez as prestações dos 

alunos de terceiro e primeiro grau também foram consideradas bastante 

satisfatórias pela demonstração das competências desenvolvidas na 

apresentação final. 

Comparativamente ao recital final do primeiro período os alunos demonstraram 

capacidade de coordenar eficazmente diferentes tarefas realizando uma 

performance estável apesar de algumas falhas. É de destacar a concentração 

alcançada pois foi significativamente superior em relação ao período transato. É 

também de salientar que no processo de autoavaliação realizado, os alunos 

demonstraram saber identificar as principais falhas e quais as metodologias que 

melhor resultam em cada um dos casos. 
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Relativamente à terceira fase de aplicação do método o objetivo consistiu em 

desenvolver e consolidar competências abordadas anteriormente e aplicar 

competências visuais. Entre todas as competências abordadas as principais 

foram tocar mantendo a visão no instrumento e ler à frente de onde se está a 

tocar. Tendo em conta a performance realizada no recital final de terceiro período 

verificou-se maior consciencialização da globalidade dos elementos musicais 

presentes nas obras executadas. 

As prestações foram bastante positivas por parte de todos os alunos envolvidos 

ao longo de todo o processo de aplicação do método. As performances foram 

mais estáveis em todos os instrumentos e as hesitações foram pontuais. O 

aproveitamento dos alunos durante a terceira fase de aplicação do método foi 

considerado bastante satisfatório, pois ficou demonstrada a aquisição de 

competências. 
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Conclusão 
 

Com a elaboração deste projeto é possível concluir que a capacidade de leitura 

à primeira vista é bastante complexa pois exige uma multiplicidade de processos 

que poucas tarefas exigem. É percetível que uma porção da aquisição de 

determinada capacidade está relacionada com o tempo que se despende em 

atividades para o seu desenvolvimento, com a acumulação dessa mesma 

prática, enquanto outra porção poderá derivar de fatores genéticos (Wristen, 

2005, Kopiez e In Lee, 2008, Gudmundsdottir, 2010).  

Analisando os resultados do aproveitamento ao longo das sessões, no resultado 

das avaliações pode concluir-se que a implementação de estratégias de 

desenvolvimento da leitura à primeira vista em contexto de sala de aula teve 

efeito positivo no aproveitamento por parte dos alunos. 

Apesar de todos os alunos apresentarem características distintas e níveis de 

conhecimento diferentes concluiu-se que todos apresentaram melhorias nas 

performances realizadas. Este facto deve-se à implementação da metodologia 

de aumento gradual da dificuldade das tarefas propostas de forma a perceber e 

identificar qual o nível em que cada aluno se encontra em determinada 

competência de leitura (Zarrote, Halpern, Kendall 2004). 

O objetivo inicial foi traçar um perfil de cada aluno e desenvolver competências 

básicas como a concentração, a postura e a memória. 

Durante a primeira fase de implementação das metodologias verificou-se uma 

melhoria da concentração, apresentaram uma boa postura, uma boa assimilação 

de movimentos na execução dos diferentes instrumentos, melhoraram também 

o sentido de pulsação, a leitura rítmica e leitura melódica.  

Por sua vez a Segunda fase de implementação teve o objetivo de 

desenvolvimento de competências de leitura musical. As competências 

abordadas foram manter contacto visual com a partitura, ler a música por 

padrões, antecipar a continuidade da música e antecipar a leitura musical.  

Durante a fase de desenvolvimento de competências de leitura musical existiu 

alguma resistência por parte dos alunos nomeadamente nos exercícios de 

contacto visual com a partitura. Este facto deveu-se à pouca experiência prática 
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do solfejo e à grande dependência que os alunos demonstravam face à 

necessidade de manter o contacto visual no teclado. O primeiro passo foi 

desenvolver o solfejo, posteriormente o conhecimento do teclado e por fim a 

coordenação da visão na partitura e a noção da distância entre as notas no 

teclado. 

Apesar da resistência inicial, à medida que esta competência foi desenvolvida, 

os alunos desenvolveram experiência na coordenação das diferentes tarefas 

envolvidas, foram verificados resultados bastante positivos. 

O tema da leitura à primeira vista tem ainda muito para ser explorado e 

investigado.  

O que me foi possível trabalhar e retirar deste projeto é ainda pouco face ao que 

é possível explorar no campo da investigação da aprendizagem musical. Todavia 

torna possível perceber que o percurso a percorrer para que o desenvolvimento 

da leitura à primeira vista com os alunos do ensino básico seja bem-sucedido é 

extenso.  

Considero que com este trabalho cresci pois permitiu-me adquirir um grande 

conhecimento acerca do processamento das várias competências de leitura à 

primeira vista, de metodologias de ensino e o valor do desenvolvimento de 

competências de leitura de forma estruturados equilibrada e estruturada. 
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Parte III 
 

1 – Relatório da Prática de Ensino Supervisionada    
 

Contextualização da Academia de música de Vilar do Paraíso 
 
Descrição e Caracterização da Instituição de Acolhimento 

A Academia de Música de Vilar do Paraíso é uma escola de ensino vocacional 

artístico, fundada em 1979. Com autonomia pedagógica desde 2007, leciona cursos 

oficiais de música e de dança nos regimes integrado, articulado, supletivo e livre, 

desde o pré-escolar até ao nível secundário. Em 2003 criou ainda o curso livre de 

teatro musical, inédito em Portugal. No ano de 2015 iniciou o curso de jazz e música 

moderna no nível secundário, nos regimes livre e oficial. 

 

As preocupações dominantes são a qualidade do seu ensino nomeadamente a 

dinamização de vários grupos instrumentais, corais, de dança e de teatro. Estas 

classes têm participado em diversos concertos, festivais, concursos e outras 

iniciativas de índole cultural, quer nacional quer internacionalmente. Destacam-se 

concertos no Coliseu do Porto, Teatro Rivoli, Grande Auditório do Europarque, 

Centro Cultural de Belém; participações em festivais internacionais de música na 

Suíça, Bélgica, onde obteve vários primeiros prémios com distinção, na Eslováquia 

e na Alemanha; concertos em Espanha, França (Paris) e Rússia (S. Petersburgo). 

Organizou Festivais Internacionais de Música para Jovens, em Gaia, desde 1987 

até 2005. Neste Festival recebeu grupos de diversos grupos europeus, sul-

americanos e africanos. 

Dinamiza ainda semanas culturais, com cursos de aperfeiçoamento musical e 

concursos, contando com a presença de vários professores de reconhecido valor 

artístico. 

Desde a sua fundação a Academia tem sido pedagogicamente orientada no sentido 

de, através de uma interação ativa e criativa, possibilitar a formação dos cursos 

oficiais em vigor e dotar os seus alunos de competências para as exigências da 

sociedade e do mercado de trabalho atual. 
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História da Academia de Música de Vilar do Paraíso 

A AMVP foi fundada em fevereiro de 1979 pelo seu diretor, Hugo Berto Coelho, 

após vários anos da prática de ensino doméstico. Com um número significativo 

de procura dessas aulas, é-lhe sugerido criar uma secção de música no Clube 

Desportivo da freguesia. É em 1976 que o professor Hugo Berto Coelho cria a 

Escola de Música do Clube Desportivo de S. Caetano, com sede na Casa das 

Freiras. Em fevereiro de 1979, cria a Academia de Música de Vilar do Paraíso 

com sede, até agosto de 2009, na Rua Camilo Castelo 

Branco, n.º 20, em Vilar do Paraíso, numa casa secular, pertença do Seminário 

da Boa Nova e antiga habitação da Condessa de Santiago de Lobão. 

A Academia começou por funcionar com cursos livres de música, levando os 

alunos a realizar exames oficiais no Conservatório de Música do Porto. Em 1990, 

obtém autorização provisória de funcionamento e o respetivo paralelismo 

pedagógico, assumindo-se como uma escola do ensino particular e cooperativo 

do ensino vocacional artístico, passando a ser financiada por Contrato de 

Patrocínio. Em 1994/95, obtém autorização definitiva de funcionamento. 

 

Descrição social, cultural e económica do meio envolvente 

Geograficamente, localiza-se na confluência/união das freguesias de Mafamude 

e Vilar do Paraíso pertencentes ao concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do 

Porto. 

Está próxima das escolas de ensino básico e secundário das freguesias de Vilar 

do Paraíso e de Valadares, facilitando a mobilidade entre escolas. Contudo, tem 

protocolos com escolas de áreas geográficas mais afastadas, ultrapassando 

assim os limites do seu próprio concelho. 

No concelho de Vila Nova de Gaia, estão implementadas várias escolas com 

características idênticas. No entanto, a Academia destaca-se como sendo a 

única de ensino artístico especializado com os cursos de música e de dança, a 

proporcionar todos os regimes de ensino previstos, designadamente o integrado 

e ainda o curso livre de teatro musical.  

A Academia acolhe, por conseguinte, uma população escolar vasta e 

heterogénea. 
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Projeto Educativo da Academia de Música de Vilar do Paraíso 

A Academia de Música de Vilar do Paraíso tem por missão assegurar um Ensino 

Artístico Especializado – Música, Dança e Teatro Musical – com qualidade e 

excelência. Tendo como objetivo o prosseguimento de estudos na área 

vocacional artística, aliado a uma formação geral de referência, a AMVP 

pretende dotar os seus alunos de competências técnico-artísticas, bem como 

assegurar o desenvolvimento do gosto e da sensibilidade para as artes. 

A AMVP pretende: 

*proporcionar ensino artístico especializado, selecionando e identificando alunos 

com potencial e aptidão nas áreas da música, da dança e do teatro musical, que 

possam/pretendam ingressar no mundo das artes performativas; 

* fomentar o desenvolvimento de competências artísticas, humanas, científicas 

e tecnológicas, sensibilizando os alunos para o respeito e defesa do património 

cultural e artístico e formar públicos atentos, assíduos e críticos em relação à 

programação cultural; 

* promover os valores humanos nas vertentes educativa, artística e sociocultural; 

* apoiar e dinamizar a formação e qualificação dos seus colaboradores; 

*valorizar a responsabilidade social, prestando serviços de interesse cultural e 

artístico à comunidade envolvente; 

* fomentar a colaboração com outras instituições e organismos na realização de 

atividades e projetos de interesse comum. 
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O ensino deverá ser: 

* Integral: entendemos que a escola é o espaço por excelência para a 

transmissão e partilha de conhecimentos, para o reforço de valores e para a 

apropriação das diferentes linguagens artísticas. 

* Personalizado: sabemos que cada aluno é único, por isso, o caminho para o 

sucesso escolar é traçado em função do seu perfil, necessidades, ritmos de 

aprendizagem, expectativas e motivações. 

Esta individualidade traduz-se, muitas vezes, em acompanhamento pedagógico 

individualizado, trabalhos e avaliações diferenciados. 

Acreditamos que o respeito pela especificidade de cada um poderá potenciar a 

autonomia, a criatividade e a inovação. 

Excelência  

Perseverança  

Companheirismo  

Justiça  

Igualdade 

Respeito  

Liberdade 

Solidariedade  

Integridade   

Responsabilidade  

Valores 

da AMVP 

Figura 27 Imagem dos valores da Academia de Música de Vilar do Paraíso. 
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* Inter e transdisciplinar – a Academia tem vindo a intensificar as atividades inter 

e transdisciplinares, envolvendo as diferentes ofertas/áreas: música, dança, 

teatro musical e formação geral. No entanto, no ano letivo 2018/2019, a 

Academia irá reforçar esta prática, aderindo às orientações ministeriais do 

Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC). 

Consciente de que o conhecimento não é estanque e atendendo ao perfil do 

aluno à saída da escolaridade obrigatória, a Academia irá adotar, 

progressivamente, um modelo pedagógico que procura aliar práticas 

convencionais com outras que colocam o aluno como “ator” da construção do 

seu próprio conhecimento. A prática deste modelo assenta na concretização de 

saberes, onde o aluno é a peça central do seu processo educativo, através de 

didáticas específicas das diferentes áreas do conhecimento da formação geral e 

artística. Esta aprendizagem mais prática, vivida e sentida pelos alunos torna-se 

mais eficaz e significativa, permitindo ao professor diversificar os instrumentos 

de avaliação. 

A escola promove uma melhoria contínua do modelo pedagógico que 

implementa, focado no aluno e nas constantes mutações sociais e tecnológicas, 

bem como a partilha de contributos e críticas construtivas da comunidade 

envolvente garantem esta melhoria. A estabilidade do corpo docente e a aposta 

na formação contínua de todos os colaboradores é também uma prioridade. A 

formação é fornecida anualmente, pois a atualização de conhecimentos irá 

culminar com melhores práticas pedagógicas. 

A Academia apresenta uma oferta diferenciada, abrindo um vasto leque de 

saídas profissionais. O principal objetivo é motivar para a formação de artistas 

que pretendam ingressar no mundo das artes performativas. Desta forma, a 

Academia promove anualmente vários intercâmbios e estágios, privilegiando de 

forma contínua os momentos e a avaliação performativa. Não obstante, os 

alunos terão todas as restantes oportunidades formativas e, por conseguinte, 

têm ao dispor outras saídas profissionais. 

A Academia é uma escola aberta aos pais, encarregados de educação e 

comunidade envolvente. Pedagogicamente, os diretores de turma constituem-se 

como importantes elos de ligação escola – casa – escola, comunicando 
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regularmente todos os aspetos relacionados com o percurso escolar dos seus 

alunos. As audições, espetáculos, concertos, intercâmbios, estágios e outras 

apresentações públicas reforçam também o convite de trazer os pais à escola, 

envolvendo-os e responsabilizando-os pela vida escolar dos seus educandos. 

Simultaneamente, estes eventos dão resposta às necessidades do meio 

circundante, concretizando a participação ativa e a responsabilidade social da 

Academia na sociedade onde se insere. 

 

Alunos da Academia de Vilar do Paraíso 
 

Os alunos da AMVP são maioritariamente do concelho de Vila Nova de Gaia, 

existindo um número reduzido que provém de outros concelhos e distritos. 

Podem matricular-se a partir dos três anos de idade, não havendo um limite 

máximo de idade. Contudo, a faixa etária mais representativa situa-se entre os 

cinco e os dezoito anos. Presentemente, a AMVP acolhe cerca de oitocentos e 

cinquenta alunos distribuídos pelo ensino pré-escolar, básico e secundário. 

A Academia privilegia a especificidade e identidade de cada estudante. Não 

obstante, promove o desenvolvimento de um conjunto de competências 

essenciais, previstas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

 

Professores da Academia de Música de Vilar do Paraíso 
 

O corpo docente é constituído por cerca de uma centena de professores, 

distribuídos pelo ensino artístico, pelo ensino regular e pelo ensino especial. 

Trata-se de uma equipa diversificada e multidisciplinar, com habilitações 

comprovadas, profissionalizados e com experiência pedagógica e, no caso da 

área artística, com carreiras profissionais reconhecidas. Para além das 

imprescindíveis competências pedagógicas e científicas, apresentam, 

simultaneamente, os valores humanos e sociais, o gosto pelas artes 

performativas e uma atitude pró-ativa e participativa na vida da Academia, 

contribuindo significativamente para a elevada qualidade dos serviços prestados 

pela instituição. 
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Os professores da Academia têm que se vincular com o Projeto Educativo da 

escola e serem portadores das seguintes competências: 

 

Domínio atitudinal/sócio-afetivo: 

* manter atitude crítica e de grande empenho na consecução dos objetivos 

gerais; 

* ter abertura, ser criativo e detentor de otimismo pedagógico; 

* apostar na sua formação contínua; 

* possuir disponibilidade e atitude entusiasta, nomeadamente para o trabalho de 

grupo e ser cooperante na partilha de experiências; 

* ser dinamizador de novas práticas educativas; 

* revelar estabilidade emocional, tranquilidade, firmeza, compreensão, 

respeitando as diferenças e mantendo sempre relações cordiais com os vários 

agentes educativos; 

* enfrentar/atuar em situações conflituosas e ajudar a encontrar soluções para 

os problemas; 

* apostar na motivação dos alunos, interessando-se e procurando compreendê-

los. 

 

Domínio cognitivo: 

* ampliar, aprofundar e atualizar conhecimentos artísticos, científicos e 

pedagógicos; 

 *  mobilizar corretamente os conhecimentos. 

 

Domínio procedimental: 

* saber definir objetivos e metodologias adequados ao nível dos alunos; 

* trabalhar o seu programa de forma dinâmica, rigorosa e apelativa; 
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* selecionar os instrumentos de avaliação de forma articulada com os 

conteúdos/objetivos; 

* planificar com cuidado e antecedência; 

* fomentar a autonomia dos alunos, responsabilizando-os pela execução de 

tarefas individuais ou em grupo; 

* utilizar uma linguagem adequada, bem como facilitar e variar a comunicação 

na aula. Solicitar e incentivar a participação de todo os alunos; 

* procurar as causas do insucesso, detetando e interpretando as dificuldades, 

reformulando estratégias e empenhando-se no progresso do aluno. 

Para além da atividade de lecionação, a equipa de docentes integra múltiplos 

grupos de trabalho: secretariado de exames, coordenação, conselho 

pedagógico, comissão de horários, direção de turma, tutoria, entre outros, 

apoiando no trabalho de gestão escolar e em todo o processo de tomadas de 

decisão. 

 

Metodologias e Objetivos da Academia de Música de Vilar do Paraíso 
 

A AMVP tem-se revelado, ao longo de quatro décadas de existência, uma escola 

de excelência, desde sempre reconhecida pela sua disciplina e rigor e pelas 

competências adquiridas pelos alunos que aqui têm desenvolvido as suas 

aprendizagens. Estes elevados padrões têm-se mantido, a avaliar pelo número 

de alunos e de atuais profissionais nas artes performativas (música, dança e 

teatro musical), bem como pelo lugar que ocupa no ranking relativo às provas 

finais de ciclo. 

Enquanto escola vocacionada para o ensino das artes performativas, a AMVP 

assume estratégias e metodologias pedagógicas com o intuito de desenvolver 

competências que tornem o aluno num ser humano mais crítico, criativo, 

inovador, autónomo, participativo e responsável, requisitos que se consideram 

como essenciais para o seu futuro, nomeadamente para a sua inserção no 

mercado de trabalho, que é cada vez mais exigente.  
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Este modelo pedagógico resulta de uma ação concertada entre direção, órgãos 

de gestão pedagógica, professores e pessoal não docente, que aceita a 

diferença, trabalha a diversidade com o intuito de valorizar o melhor de cada 

aluno e promove uma formação eclética e multifacetada, característica 

emergente das artes e da educação na contemporaneidade. 

Para alcançar este tão almejado sucesso, a Academia defende os seguintes 

princípios educativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Gerais da Academia de Música de Vilar do Paraíso  
 

A AMVP definiu para o triénio 2018-2021, os seguintes objetivos: 

* criar, no ano letivo 2018/2019, uma companhia de dança com alunos do 3º 

ciclo, com o objetivo de os vincular ao curso e de proporcionar aperfeiçoamento 

e experiências artístico-performativas e divulgar o trabalho desenvolvido no 

curso de dança; 

Figura 28. – Imagem do modelo pedagógico da Academia de 

Música de Vilar do paraíso. 

Figura 28 Imagem do modelo pedagógico da Academia de Música de Vilar do 

paraíso. 
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* manter ou superar os resultados escolares quer na formação artística quer na 

formação geral, cumprindo assim, um dos seus objetivos – a formação integral 

dos seus alunos; 

* encontrar estratégias que incentivem os alunos a optar pelo ensino artístico 

especializado; 

* integrar na oferta educativa os cursos oficiais de secundário de dança, 

secundário profissional de teatro musical e secundário profissional de jazz e 

música moderna; 

* alargar a oferta do regime integrado ao 1º ciclo; 

* proporcionar formação/experiências na área da elaboração de projetos, 

tornando o aluno mais ativo na construção do seu próprio conhecimento e o 

ensino mais prático e mais significativo; 

* promover o reconhecimento nacional e internacional da Academia; 

* fazer da escola um destino de opção para alunos de outras regiões do país; 

* motivar a comunidade envolvente para as apresentações da Escola; 

* garantir a constante motivação da comunidade educativa da AMVP; 

* aprofundar a relação e cooperação institucional entre a Escola e os Pais e 

Encarregados de Educação, as autarquias e de outros estabelecimentos de 

ensino; 

* melhorar a inter e a transdisciplinaridade, entre as disciplinas da formação 

artística e da formação geral; 

* aferir as necessidades e definir prioridades ao nível da formação contínua dos 

professores das diferentes áreas e demais colaboradores, de modo a garantir a 

qualidade dos serviços e o bem-estar da comunidade escolar. 
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Objetivos Específicos de Música da Academia de Música de Vilar do Paraíso 
 

*Incutir o gosto pela música 

*Desenvolver sensibilidade musical 

*Desenvolver coordenação motora 

*Fomentar a criação de novos públicos 

*Promover a interdisciplinaridade entre as várias áreas artísticas 

*Trabalhar música a solo, e em conjunto 

*Preparar os alunos para uma carreira na música 

*Fomentar a comunicação e a socialização 

 
 

Objetivos Específicos da Disciplina de Percussão 
 

*Estabelecer o contacto com todos os instrumentos e conhecer as 

especificidades da execução de cada um 

*Desenvolver a coordenação psico-motora 

*Desenvolver o sentido de pulsação 

*Adquirir hábitos de estudo diário 

*Adquirir métodos de leitura 

*Desenvolver a capacidade de concentração 

*Desenvolver a capacidade de memorização 

*Desenvolver sentido de Improvisação 

*Desenvolver capacidade de autocritica 

*Desenvolver autonomia de estudo 

*Realizar diferentes dinâmicas mantendo a técnica correta 

*Realizar postura correta em todos os instrumentos 

 

Estratégias da Academia de Música de Vilar do Paraíso 
 

Para a consecução destas metas, definem-se as seguintes linhas orientadoras 

de ação: 
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* organizar um Plano Anual de Atividades motivador, ajustado às expectativas e 

motivações do público-alvo; 

* proporcionar apoio pedagógico aos alunos que necessitem; 

* proporcionar aos alunos reforços disciplinares no sentido de potencializar 

sucesso escolar; 

* estabelecer parcerias/ protocolos de intercâmbio artístico e cultural no sentido 

de proporcionar práticas/experiências pedagógicas significativas; 

* convidar personalidades nacionais e internacionais de reconhecida 

competência, para partilha de vivências artísticas e culturais; 

* fomentar a participação dos alunos em concursos nacionais e internacionais, 

tanto na área de formação artística, como na de formação geral; 

* divulgar a oferta educativa juntos dos alunos em idade pré-escolar, no sentido 

de aumentar o número de candidatos interessados em integrar o projeto da 

Academia; 

* incentivar a proatividade das associações de pais, de estudantes e de antigos 

alunos. 

 
Projetos da Academia de Música de Vilar do Paraíso 
 

A AMVP promove e desenvolve ao longo do ano vários projetos/iniciativas, dos 

quais se destacam os seguintes: 

* concertos/audições/espetáculos – ao longo de cada ano letivo são 

desenvolvidos inúmeros concertos/audições/espetáculos dentro e fora de portas, 

tendo como objetivo mostrar o trabalho desenvolvido nas diferentes áreas de 

ensino e estimular a aprendizagem dos alunos; 

* ópera infantil – o Estúdio de Ópera da AMVP leva a cabo, anualmente, a 

realização de uma ópera infantil. Este projeto envolve toda a comunidade escolar 

e tem como característica fundamental a colaboração e cooperação entre 

professores e alunos das várias áreas artísticas e da formação geral, em prol de 

um objetivo comum; 
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* intercâmbio escolar – a AMVP manteve, desde sempre, intercâmbios com 

diferentes escolas congéneres ou outras entidades artísticas, proporcionando 

aos alunos visitas de estudo, culturais, recreativas e socializadoras; 

* semanas culturais – dinamiza iniciativas diversificadas que proporcionam aos 

alunos experiências e aprendizagens diferenciadas e se traduzem numa mais-

valia para o processo de aprendizagem e de formação; 

* cursos de aperfeiçoamento musical e masterclasses – os alunos têm a 

oportunidade de trabalhar em momentos específicos com professores / músicos 

de reconhecido valor artístico; 

* concursos no âmbito da formação artística – realiza concursos internos e 

nacionais, tendo no seu júri personalidades com relevância artística; 

* visitas de estudo – no sentido de tornar as aprendizagens mais significativas, 

organiza várias visitas de estudo a salas de espetáculos, a centros históricos, a 

museus, a grutas, a parques, fábricas, e outros locais de interesse cultural, 

histórico, técnico ou científico; 

* projeto de solidariedade e de responsabilidade social – a AMVP, em conjunto 

com outras entidades, promove ações de solidariedade, pretendendo conferir a 

esta prática uma forma mais estruturada e consistente; 

* olimpíadas da matemática – esta atividade funciona como opção extracurricular 

e envolve alunos dos 2º e 3º ciclos do regime integrado, atuando em prestigiadas 

competições nacionais; 

* exposições temáticas – apresentação de diversos trabalhos realizados nas 

diferentes disciplinas, com o intuito de divulgar as aprendizagens dos alunos à 

comunidade; 

* comemorações – celebração de datas estruturantes dentro de cada área 

curricular; 

* feira do livro – atividade que pretende fomentar o gosto pela leitura de toda a 

comunidade educativa; 

* apoio psicológico e de orientação vocacional – proporcionar apoio por parte do 

Gabinete de Psicologia e Orientação, de modo a acompanhar os alunos na sua 
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vivência escolar/familiar e social e orientar nas suas opções em termos de 

prosseguimento de estudos. 

Sendo preocupações dominantes a qualidade do ensino e a dinamização de 

vários grupos instrumentais, corais, de ópera, de dança e de teatro musical, as 

classes de conjunto têm participado em diversos concertos, festivais, concursos 

e outras iniciativas de índole cultural, quer nacional quer internacionalmente. 

Destacam se concertos no Coliseu do Porto, Casa da Música, Teatro Municipal 

do Porto – Rivoli e Campo Alegre, Grande Auditório do Europarque, Centro 

Cultural de Belém, Auditório Municipal de Gaia; participações em festivais 

internacionais de música na Suíça, em Neerpelt – Bélgica (onde a Academia 

obteve vários primeiros prémios com distinção), na Eslováquia e na Alemanha; 

concertos em Espanha, França (Paris), Rússia (S. Petersburgo), EUA – no 

emblemático Carnegie Hall (Nova Iorque), entre outros. 

A AMVP orgulha-se de ter organizado o Festival Internacional de Música para 

Jovens, em Gaia, desde 1987 até 2005, tendo recebido grupos de diversos 

países europeus, sul-americanos e africanos. 

 

Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva e Participação em Atividade 
Pedagógica do Orientador Cooperante 

 

Nome Ano / Curso Dia / Hora Observações 

Aluno A 5º Ano Integrado Segunda-feira 

12h50 – 13h45 

Aula individual 

Aluno B 7º Ano Integrado Segunda-feira 

15h – 15h55 

Aula individual 

Aluno C 11º Articulado Segunda-feira 

16h – 16h55 

Aula individual 

Aluno D 5º Ano Articulado Segunda-feira 

17h – 17h55 

Aula Individual 

Figura 29 Quadro da participação em atividade do orientador cooperante ao longo da prática de 
coadjuvação letiva. 
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Participação Ativa em Ações a Realizar no Âmbito da Disciplina de Prática de 
Ensino Supervisionada 
 

Atividade Data Observações / 

descrição 

 

Audição Mensal 

 

 

26 de janeiro das 9h as 

12h30 

 

 

Participam todos os 

alunos do 2º e 3º ciclos 

 

Workshop de 

percussão corporal 

 

29 de outubro das 

14h30 às 17h 

 

Participaram alunos do 

6º ao 9º ano de 

diferentes instrumentos 

Figura 30 Quadro de participação ativa em ações a realizar no âmbito de prática de ensino 
supervisionada. 

 

Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva 

As aulas de instrumento – Percussão tem a duração de 55 minutos, são 

lecionadas semanalmente e fazem parte do plano de formação anual de cada 

aluno, num total de trinta e três sessões. As aulas escolhidas como prática 

pedagógica de coadjuvação letiva correspondem aos alunos João Lima 1º grau, 

Rodrigo Silva, Rodrigo Pinto, 3º grau e Barbara Ribeiro 7º grau. 

 

Participação em atividade pedagógica do orientador cooperante 

O aluno estagiário e o orientador cooperante decidiram que a aluna assistiria à 

aula do João Lima (1º grau), do Rodrigo Silva (3º grau), do Rodrigo Silveira (1º 

grau) e da Barbara Ribeiro (7ºgrau). 

 

Organização de atividades 

O aluno estagiário ficou encarregue de organizar e colaborar em diferentes 

atividades relacionadas com a atividade regular da AMVP, entre as quais: 

 

* Recital Final de 1º Período 

* 1º Workshop de Leitura à Primeira Vista  

* Recitais Finais de 2º Período 
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*2º Workshop de Leitura à Primeira Vista 

 

 

Organização de Atividades 

 

Atividade Data prevista Observações / 

descrição 

Recital Final de 1º 

Período 

3 a 7 de dezembro de 

2018 

Participaram todos os 

alunos da classe de 

percussão 

Workshop de Leitura 

à Primeira Vista 

15 de dezembro de 2018 Participaram 18 alunos 

da classe de percussão 

do 1º ao 7º grau 

Recital Final de 2º 

Período 

25 a 29 de março de 

2019 

Participaram todos os 

alunos da classe de 

percussão 

Workshop de Leitura 

à Primeira Vista 

6 de abril de 2019 Participaram 13 alunos 

Figura 31 Quadro de atividades realizadas durante a prática de ensino supervisionada. 

 

Descrição dos objetivos gerais do plano anual de formação do aluno em 

prática de ensino supervisionada, identificando conteúdos e competências 

a desenvolver 

 

A prática de ensino supervisionada do aluno estagiário é constituída pelas aulas 

individuais intervencionadas, no entanto da total responsabilidade do aluno 

estagiário, e as aulas da atividade pedagógica do orientador cooperante, de 

caráter observacional, com pouca intervenção por parte do aluno estagiário.   

O aluno estagiário terá como objetivos gerais a aquisição de conhecimento sobre 

os métodos e modelos de ensino, através da consulta de manuais de referência 

e pela observação das aulas tanto do orientador cooperante como do orientador 

científico, para posterior aplicação nas aulas intervencionadas. Naturalmente, 

esta pesquisa para a aquisição de conhecimento pedagógico indiciará sobretudo 
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na procura de soluções para a resolução dos problemas técnicos evidenciados 

pelos alunos nos instrumentos que os alunos irão estudar 

Através da observação das aulas do orientador cooperante, o aluno pretende 

adquirir conhecimento sobre: estratégias de ensino, exercícios para a resolução 

de problemas técnicos específicos, relação afetiva aluno/professor e estratégias 

de planificação do período.  

No geral, os objetivos passam pela aquisição de conhecimento para posterior 

aplicação em contexto de aula, melhorando as capacidades de organização de 

atividades, gestão e planificação do calendário escolar. 

 

Descrição do plano de objetivos a atingir a longo e médio prazo 

Este capítulo refere-se apenas às aulas intervencionadas, que neste caso são 

as aulas do João Lima, do Rodrigo Silva, do Rodrigo Pinto e da Barbara Ribeiro 

contemplando o primeiro, terceiro, terceiro e sétimo graus. 

 

Objetivos gerais da disciplina de instrumento 

Será agora feita referência aos objetivos gerais da disciplina de instrumento, 

percussão, em relação ao primeiro, terceiro e sétimo grau. Para além dos 

objetivos que os alunos deverão cumprir também serão apresentados os do 

professor (em concordância com o programa disciplinar em vigor na AMVP). 

 

Conteúdos Programáticos do 1º Grau 

 

Técnica de execução do instrumento: 

 Como segurar as baquetas - Caixa de rufo, timbales 

 Movimento de pulso e braço; 

 Movimentos técnicos de toques simples, duplos e alternados dos braços; 

 Extensão dos instrumentos - Marimba, vibrafone e timbales 

 

Domínio dos conceitos musicais: 

 Notação musical; 

 Localização das notas na marimba e vibrafone no pentagrama; 

 Pulsação de tempos e contratempos; 

 Solfejos rítmicos 
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Repertório: 

 Escalas maiores; 

 Uma peça e um estudo de cada instrumento 

 

 

Competências Específicas 

 

Técnica de execução do instrumento: 

 Executa um bom alinhamento postural em relação ao instrumento em 

estudo; 

 Realiza o movimento correto de pulso e braço; 

 Sabe afinar; 

 Identifica a localização das notas dos instrumentos no pentagrama; 

 

Domínio dos conceitos musicais: 

 Reconhece a notação musical própria do repertório vigente; 

 Identifica frases musicais simples; 

 Distingue e executa as dinâmicas básicas; 

 Executa as articulações básicas; 

 Distingue andamentos rápidos e lentos; 

 

Repertório: 

 Executa a obra em estudo; 

 Distingue estilos e épocas; 

 Improvisa com criatividade. 

 

 

Objetivos específicos a desenvolver com o método  

 

1º Grau 

*Estabelecer o contacto com todos os instrumentos e conhecer as 

especificidades da execução de cada um 
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*Desenvolver a coordenação psico-motora 

*Desenvolver o sentido de pulsação 

*Adquirir hábitos de estudo diário 

*Desenvolver a capacidade de concentração 

*Desenvolver a capacidade de memorização 

 

 

3ºGrau 

 

*Desenvolver capacidade de concentração 

*Desenvolver sentido de pulsação 

*Desenvolver sentido de Improvisação 

*Desenvolver Movimento e postura correta especifica de cada instrumento 

*Desenvolver a memorização 

*Desenvolver coordenação psico-motora 

*Desenvolver capacidade de autocritica 

*Desenvolver autonomia de estudo 

*Realizar diferentes dinâmicas mantendo a técnica correta 

 

7ºGrau 

 

*Desenvolver coordenação psico-motora 

*Adquirir postura correta em todos os instrumentos 

*Realizar diferentes dinâmicas mantendo a técnica correta 

*Desenvolver capacidade de autocritica 

*Desenvolver autonomia de estudo 

*Desenvolver capacidade de memorização 
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Conteúdo programático da disciplina de percussão 5ºano/1º grau 

 

Lâminas 

Autor Nome Editora 

Whaley, G. Primary Handbook For Mallets Meredith Music 

Percussion 

Hollis, Eric Tuned Percussion 1 Guildhal Dir School 

Séjourné, E. e 

Velluet, F. 

Les Claviers Parcourent Le Monde, vol. 

1 

Alfonse P. 

Séjourné, E. 19 Études Musicales de Vibraphone Alfonse L. 

Quartier, B. Profils Four Vibraphone et Piano H. Lemoine 

 

Caixa 

Autor Nome Editora 

J. Richards 

& D. Arnold 

Snare Drum – Grades 1 and 2 Guildhal 

Jeannini, F. Qu’est-ce Caisse Alfonse P. 

Peters, M. Elementery Studies for Snare 

Drum 

M. Peters 

 

Timbales 

Autor Nome Editora 

Geoffroy, Jean Méthode de Timbales H. Lemoine 

Hochrainer, R. Etude Fur Timpani Doblinger 

Whaley, G. Primary Handbook for 

Timpani 

Meredith Music 

Percussion 

 

Bateria e Multipercussão 

Autor Nome Editora 

Rothman, 

Joel 

Play Rock Drums Amsco 

Delp, Ron Multi – Pitch Rhythm Studies for 

Drums 

BerKlee 
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Material Complementar Opcional ou outros de dificuldade equivalente, ao 

critério do professor 

Autor Nome Editora 

Barratt, C. Bravo: Percussion 1 B & Hawkes 

Whaley, G. Fundamental Studies for 

mallets 

J. Rothman 

Agostini, Dante Initiation à la Batterie Agostini 

 

 

7ºano/3º grau 

Métodos, Estudos e Exercícios 

 

Peças 

Autor  Nome Editora 

Peters, M. Yellow afther the Rain M. Peters 

Sejourné, E. 

e Velluet, F.  

Les Claviers Parcourent Le Monde, 

vol. 1 

Alfonse P. 

Quartier, B. Profils for Vibraphone et Piano H. Lemoine 

Whaley, G. Recital Solos for Snare Drum J. Rothman 

Juskowiak, 

J. Et Lacau, 

O. 

Agostini Drum’s – Sessions no 1 Behar 

Moyer, 

James 

A Magic Game (Orig. B. Bartók) Four 

Mallet Method for Marimba 

U. Oklahoma 

 

Lâminas 

Autor  Nome Editora 

Moyer, 

James 

Four – Mallet Method for Marimba U. Oklahoma 

Quartier, B. Image – 20 Children’s Songs for 

Marimba 

H. Lemoine 
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Eyles, 

Randall 

Raggedy Ragtime Rags Rowman & Littlefield 

Séjourné, E.  19 Études Musicales de Vibraphone Alfonse L. 

Friedman, D. Vibraphone Technique Berklee 

 

Caixa 

Autor Nome Editora 

Peters, M. Intermediate Studies for Snare Drum M. Peters 

J. Richards 

and D. Arnold 

Snare Drum – Grades 3 and 4 Guildhal 

White, Andy  Roll Control Maher Publications 

 

Timbales  

Autor Nome Editora 

Hochrainer, 

R. 

Etude Fur Timpani Doblinger 

Délécluse, J. Cinquante Exercices Jornaliers pour 

Timbales 

A.Leduc 

 

Bateria e Multipercussão 

Autor Nome Editora 

Rothman, 

Joel 

Play Rock Drums Amsco 

Delp, Ron Multi – Pitch Rhythm Studies for 

Drums 

Berklee 

 

Material Complementar Opcional ou outros de dificuldade equivalente, ao 

critério do professor 

Autor Nome Editora 

Cirone, A. Percussion Solo Series Alfred Music 

Beck, John Alpine Slide Kendor Music 
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11ºano/7º grau 

Métodos, Estudos e Exercícios 

Peças 

Autor  Nome Editora 

Gomez, Alice Gitano I e II National Association of 

CollegeWind and 

Percussionist Instroctors 

Bach, J.S. Suites for Cello Janet et Cotelle 

Lipner, Arthur Places to Visit Southern Percussion 

Wilcoxon, C.    Modern rudimental Swing 

Solos 

Ludwig M. 

Whaley, G. Recital Solos for Snare Drum Maredith Music Percussion 

Beck, J. Sonata for Timpani Kendor Music 

Tagawa, R. Inspirations Diaboloque Percussive Arts Society 

Brower, Leo Variantes Greenwood Publishing Group 

Paliev, D. Folklore Suite Percussive Arts Society 

Délécluse, J. Challenge 2 A.Leduc 

O’Meara, 

Rich 

Restless Percussion Publications 

Milhaud, D. Concerto Bold Strummer 

 

Concerto  

Lâminas 

Autor  Nome Editora 

Cirone, A. Master Technique Builders for 

Vibraphone and Marimba 

Alfred Music 

Quartier, B.  Image – 20 Children’s Songs for 

Marimba 

Maredith Music 

Publications 

Séjourné, E. 19 Études Musicales de 

Vibraphone 

Percussive Arts Society 

Friedman, 

D.  

Vibraphone Technique Alfred Music 

Bergamo, J. Style Studies Music for Percussion 
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Metzger, 

Jon  

The Art and language of Jazz Vibes Lulu. Com 

Musser, 

C.O. 

Etude op.6 no9 e no 10 Music Teachers' National 

Association 

Stout, G.  Etude 1 for Marimba Cengage Learning 

Caixa 

Autor Nome Editora 

Délécluse, J. Douze Études pour Caísse-Claire A.Leduc 

Peters, M. Intermediate Studies for Snare Drum M. Peters 

J. Richards 

and D. Arnold  

Snare Drum – Grades 5 Guildhal 

White, Andy Roll Control Maher Publications 

Wilcoxon, C. 150 Rudimental solos Ludwig Masters 

Cirone, A. Portraits in Rhythm – Study Guide Vol. 

1 

Alfred Music 

 

Timbales 

Autor Nome Editora 

Firth, Vic The Solo timpanist – 26 Etudes Fischer B. 

Hochrainer, 

R. 

Etude Fur Timpani Doblinger 

Woud, Nick Musical Studies for Pedal Timpani Pustjens 

Délécluse, J. Vingt Études pour Timbales A.Leduc 

Kruger, F. School for Timpani Kruger Schule 

Lepak, A. Thirty-two Solos for Timpani Windsor Music 

Publications 

Macarez, F. Tim-Top – 12 Études pour 

Timbales 

Bibliothèque nationale 

 

Bateria e Multipercussão 

Autor Nome Editora 

Udow, M. & 

Watts, C. 

The Contemporary percussionist Meredith 
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Chapin, Jim Advanced Techniques for the Modern Drummer 

(Vol. 11) 

Chapin 

 

Material Complementar 

Autor Nome Editora 

Schlüter, W. Solobook for Vibrphone Simrock 

Boone, Charles The Watts Towers American Music Center 

Courtioux, J. Petite Suite Cubaine J.M. Fuzeau 

Abel, Alan 20th Centuty Studies G. Schirmer 

 

Excertos Orquestrais 

Autor Nome Editora 

Goldenberg, 

M. 

Classic Symphonies for Timpani Hal Leonard Corp. 

Goldenberg, 

M. 

Romantic Symphonies for timpani Hal Leonard Corp. 

Ramada, 

manuel 

La Caja Orquestral Zaragoza Mac. 

Carroll, R.M. The Complete Orquestral Reportable 

Series 

Batterie 

 

 

Matrizes das Provas de Avaliação 
 

1º Grau (2º Ciclo) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

• Valores e atitudes: 
Os valores e atitudes do aluno tidos em consideração são assiduidade, 

pontualidade, planificação do estudo em casa, a motivação e o empenho. No seu 

conjunto, têm um peso de 30% para a avaliação sumativa. 
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• Desempenho: 

O desempenho do aluno tem um peso de 70% para a avaliação sumativa e dele 

fazem parte os seguintes critérios: 

 

Execução com acompanhamento: 10% 

Bom Posicionamento: 10% 

Habilidade técnica: 20% 

Memorização: 10% 

Sonoridade: 20% 

 

 

3º Grau (3º Ciclo) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

• Valores e atitudes: 
Os valores e atitudes do aluno tidos em consideração são assiduidade, 

pontualidade, planificação do estudo em casa, a motivação e o empenho. No seu 

conjunto, têm um peso de 30% para a avaliação sumativa. 

 

• Desempenho: 
O desempenho do aluno tem um peso de 70% para a avaliação sumativa e dele 

fazem parte os seguintes critérios: 

 

Execução com acompanhamento: 10% 

Bom Posicionamento: 10% 

Habilidade técnica: 15% 

Memorização: 10% 

Interpretação: 15% 

Sonoridade: 10% 

 

7ºGrau (Secundário) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

• Valores e atitudes: 
Os valores e atitudes do aluno tidos em consideração são assiduidade, 

pontualidade, planificação do estudo em casa, a motivação, o empenho e a 
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autonomia do estudo. No seu conjunto, têm um peso de 40% para a avaliação 

sumativa. 

• Desempenho: 
O desempenho do aluno tem um peso de 60% para a avaliação sumativa e dele 

fazem parte os seguintes critérios: 

 

Execução com acompanhamento: 5% 

Bom Posicionamento: 5% 

Autonomia de escolha: 10% 

Habilidade técnica: 10% 

Memorização: 5% 

Interpretação/estilo: 10% 

Segurança/execução: 15%  

 

Atividades Extracurriculares 
 

No decorrer do ano letivo foram por mim organizadas três atividades. Os Recitais 

Final de primeiro período da classe de percussão e dois workshops de Leitura à 

primeira vista. 

 

Recitais Finais do 1º Período 

Os Recitais finais realizaram-se de 3 a 7 de dezembro de 2018, a apresentação 

publica teve início as 19h na sala 3.7. Nos recitais finais participaram todos os 

alunos orientados pelos professores Luís Oliveira e Luís Santiago da classe de 

percussão da AMVP menos os alunos de curso secundário que tem a avaliação 

dividida em dois momentos. Antes de cada recital foi feita uma explicação do 

procedimento da apresentação com todos os intervenientes e foi feita uma 

simulação de recital. Todos os alunos fizeram uma apresentação bastante 

satisfatória cumprindo de forma geral os objetivos estipulados pelos professores 

da classe. Os programas foram feitos pelo aluno estagiário e a divulgação desta 

atividade foi feita via internet e via correio eletrónico para todos os encarregados 

de educação. O publico consistiu em familiares, colegas dos alunos e 

professores da classe. 
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1º Workshop de Leitura à Primeira Vista 

 

Realizado no dia 15 de dezembro de 2018 entre as 10h e as 12h30, teve a 

participação de 18 alunos dos cursos básico, curso secundário e curso 

articulado. A divulgação foi feita via correio eletrónico para os alunos e 

encarregados de educação. O Workshop teve um intervalo de 20 minutos entre 

as 11h e as 11h20. A primeira parte do workshop foi de teor teórico onde foram 

explicados os conceitos desenvolvidos e foram realizados exercícios verbais de 

conjunto. A segunda parte do workshop teve um carácter mais prático onde 

foram trabalhadas as peças que os alunos iriam executar no 2º período.  

 

Recitais Finais do 2º Período 

 

Os Recitais finais realizaram-se de 25 a 29 de março de 2019, a apresentação 

pública teve início as 19h na sala 3.7. Nos recitais finais participaram todos os 

alunos orientados pelos professores Luís Oliveira e Luís Santiago da classe de 

percussão da AMVP menos os alunos de curso secundário que tem a avaliação 

dividida por dois semestres.  

Antes de cada recital foi feita uma explicação do procedimento a ter ao longo da 

apresentação pública. Foi estabelecido que cada aluno posicionava os set-up de 

multipercussão e as suas baquetas no momento prévio à apresentação anterior 

à sua e procedeu-se uma simulação de recital de cada interveniente. Todos os 

alunos fizeram uma apresentação bastante satisfatória cumprindo de forma geral 

os objetivos estipulados pelos professores da classe. Os programas foram feitos 

pelo aluno estagiário e divulgação desta atividade foi feita via internet e via 

correio eletrónico para todos os encarregados de educação. O público consistiu 

em familiares, colegas dos alunos e professores da classe. 

 

2º Workshop de Leitura à Primeira Vista 

 

Realizado no dia 6 de abril de 2019 entre as 10h e as 13h, teve a participação 

de 13 alunos dos cursos básico, curso secundário e curso articulado. A 

divulgação foi feita via correio eletrónico para os alunos e encarregados de 

educação.  
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Ao invés do primeiro workshop a primeira parte teve apenas uma pequena 

revisão dos conceitos desenvolvidos e seguidamente procedeu-se à aplicação 

dos conceitos nas peças que os alunos tem de preparar para o próximo período. 

O Modelo usado no workshop foi trabalhar individualmente com assistência de 

toda a classe promovendo a intervenção dos alunos no processo da leitura à 

primeira vista.  

Ao longo do workshop foi promovida a participação ativa de todos os alunos tanto 

na execução de leitura de estudos bem como na partilha da experiência pessoal 

de cada um. Na escolha das obras a trabalhar foi tido um critério que privilegiou 

o uso de peças e estudos incididas no programa de estudo do 3º período com 

as quais os alunos nunca tivessem tido contacto. 

 

 

Caracterização dos Intervenientes Educativos 
 

Orientador Cooperante 

Luís Oliveira 

 

- Mestrado em Ensino da Música pela Universidade de Aveiro – 2010-2012 - 1o 

Ano em Mestrado pela Universidade de Aveiro em performance com o Professor 

Miguel Bernat – 2006/2007 - Licenciatura em Instrumento/Percussão pela Escola 

Superior de Música e das Artes do Espectáculo – Prof. Miguel Bernat – 2004 - 

Bacharel em Música com habilitação em Percussão pelo Instituto de Artes da 

Universidade Estadual Paulista – UNESP – Prof. John Boudler e Prof. Eduardo 

Gianesella (1996 – 2000) - Curso de Percussão no Conservatório Dramático e 

Musical – CDMCC de Tatuí – Prof. Luis Caldana, Prof. Rui Carvalho e Prof. 

Eduardo Gianesella (1990 – 1995).  

 

 

Prémios e Concursos  

2009 – Premio José Afonso no Festival “Cantar Abril” com o grupo A Presença 

das Formigas 2004 – Premio Eng. António de Almeida por concluir o curso de 

Licenciatura com a média de 17 valores 2000 – Primeiro lugar no concurso para 

percussão da Orquestra Sinfónica do Estado do Paraná 1999 – Terceiro lugar 
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no X Prémio Eldorado de Música, com o Duo Sonâncias (Percussão e Piano) 

1997 – Primeiro lugar no concurso de Música de Câmara da cidade de Araçatuba 

– SP, com duo de percussão e piano junto à pianista Julien de Oliveira 1997 – 

Finalista do concurso Jovens Solistas da Orquestra Experimental de repertório, 

tendo como prémio tocado um recital solo no teatro Municipal de São Paulo 1996 

– Primeiro lugar no concurso para composição “Ritmo e Som” da UNESP 1996 

– Primeiro lugar no concurso para percussão.  

 

CURRICULUM VITAE  

 

Luís Carlos Trivelato de Oliveira  

 

Dados Pessoais  

Data e Local de Nascimento: 22/08/1969, Rio Claro, São Paulo – Brasil 

Endereço: Avenida 29 de Março, 1240 – 4o Dto. 3885 - 518 Esmoriz, Ovar 

Telefone: 961 450 542 E-mail: marimbarrigo@gmail.com  

Formação Musical Académica  

da Orquestra Experimental de Repertório  

 

Concertos e Festivais  

2017 – Dias da Música, CCB “A Serrana – fragmentos” 2016 – Concertos Lagoa 

| 2016 – “Volta ao Mundo em 40 minutos” 2016 – Dias da Música, CCB “Volta ao 

Mundo em 40 minutos” 2016 – “TempUs” – Concerto a solo para o 10o Festival 

Internacional de Percussão Tomarimbando 2014 – 6o Encontro Internacional de 

percussão 2014 - Conservatório de Tatuí – Workshow a realidade do Ensino 

2012 – Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura “Na minha cidade Há o 

Mundo” 2012 – Gouveia Art Rock, Festival Internacional de música– “A Presença 

das Formigas” 2012 – Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura, Drumming 

- Rock Metamorfoses 2012 – “Viagem à Música Antiga” – Casa da Música 2011 

– Fête de la Musique em Geneve – Suíça 2010 – A Serrana – Fragmentos - 

Teatro Municipal Sá de Miranda, Viana do Castelo 2010 – Música de la 

arquitectura, La Casa Encendida – Madrid 2010 – “A Desconstrução da Bossa” 

– Auditório da Academia de Música de Espinho 2009 –XIX Festival 

Internazionale di Musica da Camera em Grosseto – Itália 2009 – 10 o 
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Aniversário, Drumming grupo de Percussão – Casa da Música 2009 – Clarinet 

Fest – Casa da Musica Porto 2008 – Encontro Internacional de Quartetos de 

Clarinetes em Gent – Bélgica 2007 – Neue Musik aus Portugal em Essen – 

Alemanha 2007 – Música e revolução – Drumming Grupo de Percussão – Casa 

da Música 2006 – Aarhus Vocal Festival em Aarhus – Dinamarca 2005 – Remix 

Ensemble e Drumming Grupo de Percussão – Casa da Música 2005 – Pedro e 

o Lobo e Carnaval dos Animais, Orquestra Viandante da Europa, com a 

participação das irmãs Labèque – Cidadela de Cascais 2004 – 1o Festival 

Internacional de Música de Belo Horizonte – MG – Brasil, Drumming de Portugal 

2003 – Concertos comentados CCB 2003 – 29o Festival Internacional de Música 

de Espinho (FIME).  

Cursos:  

2009 – Histórias do Sul – Casa da Música 2002 – Workshop com os Profs. Bart 

Quartier e Emannuel Sèjourne em Espinho – Portugal 2002 – 20o Oficina de 

Música de Curitiba; Prof. Ricardo Bologna (Duo Contexto) 2000 – Mostra 

Internacional de Percussão “Ritmos da Terra”, realizado em Campinas – SP 

1998 – 16o Oficina de Música de Curitiba, Prof. Eduardo Leandro (Duo Contexto) 

1998 – 3o Encontro Latino-Americano de Percussão, realizado em São Paulo – 

SP 1996 – 2o Encontro Latino-Americano de Percussão, realizado em Santa 

Maria – Rio Grande do Sul 1995 – Festival de Inverno de Campos de Jordão; 

Prof. John Boudler e Prof. Eduardo Gianesella 1994 – Curso Internacional de 

Verão de Brasília; Prof. Eduardo Gianesella 1994 – 1o Encontro Latino-

Americano de Percussão, realizado em Santa Maria – RS 1994 – Festival de 

Inverno de Tatuí; Prof. Eduardo Gianesella 1993 – Festival de Inverno de 

Campos de Jordão; Prof. Carlos Tarcha  

1991 – Festival de Inverno de campos de Jordão; Profa. Elizabeth Del Grande.  

 

 

Experiência Profissional  

- Percussionista/baterista do grupo “A Presença das Formigas” – 2008 a 2011  

- Workshop de percussão Serviço Educativo na Casa da Música no Porto – 2018, 

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010, 2008, 2007 - WorkshopTambores das 

Sílabas – Casa da Música 2009 e 2010  
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- Professor Academia de Música de Vilar do Paraíso – 2004 até à presente data 

- Professor Academia de Música de Espinho – 2008 – 2009 - Professor Academia 

de Música de Gulpilhares – 2004 – 2009 - Professor Academia de Música de 

Santa Maria da Feira – 2004 – 2007 - Professor Conservatório de Música de 

Gaia (2004 – 2006) - Percussionista do Quarteto Vintage de Clarinetes – 2004  

- Master-Class de percussão e ritmos brasileiros no 10o Festival Internacional de 

Danças Populares em Carvalhais, São Pedro do Sul – Portugal – 2005 - Master-

Class de percussão e ritmos brasileiros no Conservatório de Música de Braga – 

Portugal – 2004 - Master-Class de  

percussão e ritmos brasileiros na Escola da Banda de Música de Fajões – 

Portugal – 2003 2014 – 6o Encontro Internacional de percussão 2014 - 

Conservatório de Tatuí – Workshow a realidade do Ensino  

- Grupo de percussão Drumming – Direcção: Miguel Bernat – 2003 a 2013  

- Professor de percussão na Escola de Música de Jaraguá do Sul – Santa 

Catarina – BR (2001 – 2002)  

- Professor de percussão na Escola de Música de Rio Claro – SP (1997 – 1999)  

- Músico contratado da Orquestra Sinfónica do Estado do Paraná; dir. Jamil Maluf 

e dir. Alessandro Sangiorgi (Itália) (2000 – 2002)  

- Orquestra Experimental de Repertório; dir. Jamil Maluf (1996 – 2000)  

- Grupo PIAP de percussão; dir. John Boudler (1996 – 1999)  

- Orquestra de Sopros do Conservatório de Tatuí; dir. Dário Sotelo e António C. 

Neves (1993 – 1996)  

Trabalhou também nas seguintes orquestras como músico convidado:  

- Orquestra Sinfónica Casa da Música, Porto - Orquestra Nacional do Porto - 

Orquestra Viandante da Europa - Orquestra do Algarve - Orquestra Utópica de 

Lisboa - Orquestra Jazz Sinfónica – SP  

- Orquestra Sinfónica de Santos – SP - Orquestra Sinfónica de Ribeirão Preto – 

SP - Orquestra da Rádio e Televisão Cultura (RTC) – SP - Orquestra Sinfónica 

do Estado de são Paulo (OSESP) – SP - Orquestra Sinfónica da Universidade 

de São Paulo (USP) – SP  

Actuações como solista de orquestra:  

2000 – Solista da Orquestra Sinfónica da UNICAMP, na Mostra Internacional de 

Percussão “Ritmos da Terra”, realizado em Campinas – SP; Maestro John 
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Boudler 1997 – Solista da Orquestra Filarmónica de Rio Claro – SP; Maestro 

Parcival Módulo  

Gravações de CD  

2018 – “Ciclus” com o Grupo de Percussão da AMVP 2013 – “Pé de Vento” com 

A Presença das Formigas 2012 – “Ao Paraíso” com o Grupo de Percussão da 

AMVP 2010 – “Ciclorama” com A Presença das Formigas 2010/12 – “Com Todas 

as Cores” com Lilian Raquel e Cláudio César Ribeiro 2008 – “Quarteto Vintage” 

com o Quarteto de Clarinetes Vintage 2005 – Orquestra Nacional do Porto, 

“Obras de Compositores Portugueses” 2001 – Banda sonora original do musical 

infantil “A Mão” de Jamil Maluf 2000 – “João Donato trio e Orquestra Jazz 

Sinfónica” 1999 – Banda sonora original do teatro infantil “Imago” de Jamil Maluf 

1997 – “Obras Inéditas para Percussão” com o projecto LINC (Lei de Incentivo à 

Cultura), com o grupo de percussão PIAP 1995 – “Compositores Brasileiros” com 

a Orquestra de Sopros de Tatuí  

Composições:  

Adágio em Ré Maior para Marimba Solo Ao Paraíso I – Ensemble de Percussão 

Ao Paraíso II – Ensemble de Percussão Canção Sem Palavras para Vibrafone 

Solo Correnteza –Ensemble de Percussão Corrida contra o tempo breve – 

Ensemble de Percussão Estudos para percussão I, II, III, IV e V – Ensemble de 

Percussão Mooving air – Ensemble de Percussão O Haiti é lá, aqui e ali – 

Encomenda do Drumming Grupo de Percussão – Ensemble de Percussão Peter 

Pan – Branca dos olhos d’água – Ensemble de Percussão Sem Querê! – 

Ensemble de Percussão Rádio Bossa – Encomenda do Drumming Grupo de 

Percussão Represa – Ensemble de Percussão Música para o espectáculo de 

dança Ana Tareta e Joaquina Pestana  

Arranjos: Homenagem ao Zéca Afonso - Encomenda do Drumming Grupo de 

Percussão Frosti de Bjork Marimba de Emmanuel Séjourné. 

 

Aluno em prática de Ensino Supervisionada 

 

Nome Completo: Hélder Vieira Monteiro 

Nº do C.C.: 14167654 0 ZY6 

Morada: Avenida dos Bombeiros Bloco H, 1º andar, 4805-096, Caldas das 

Taipas-Guimarães 
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Natural de Caldas das Taipas, Guimarães, inicia os seus estudos musicais aos 

6 anos na Banda Musical de Caldas das Taipas com Joaquim Alves. Em 2003, 

estudou no Centro de Cultura Musical (CCM) na classe da professora Rosário 

Valinho. Em 2004 ingressa na Escola Profissional Artística do Vale do Ave 

(ARTAVE) na classe de trompa do Prof. Hélder Vales. Após a conclusão do curso 

básico em 2007, ingressa no curso instrumentista de percussão na classe do 

Prof. Ismael Silva e Prof. Francisco Soares.   

Participou em diversos grupos de música de câmara e em masterclasses 

orientadas pelos professores como Manuel Campos, Nuno Aroso, Paulo Oliveira, 

Jeffery Davis, Rui Gomes e Miguel Bernat. Participou em diversas orquestras 

dirigidas por José Ricardo Freitas, Jaroslav Mikus, Avelino Ramos, Luís 

Machado, Luís Carvalho Cesário Costa, João Paulo Santos, António Vitorino 

D’Almeida, António Vassalo Lourenço, Ernst Schelle e Colin Metters, 

destacando-se as óperas A Floresta de Eurico Carrapatoso, bem como as 

estreias nacionais de Missa Tango de Balacov (2007), de O Aladino e a Lâmpada 

Mágica (2009) de Nino Rota tendo também participado na orquestra Aproarte. 

Colaborou com a orquestra da escola superior de Castelo Branco (ESART), com 

a Orquestra das Beiras, Ópera no Património e Portuguese Brass. Entre 2015/16 

e 2016/17 lecionou na Academia de música de Cantanhede. 

Concluiu o ensino superior em 2015 na universidade de Aveiro na classe do Prof. 

Mário Teixeira, atualmente frequenta o mestrado em ensino da música na 

mesma Universidade. 

 

Caraterização dos alunos 

Alunos 

Para a realização da Prática de ensino Supervisionada a Academia de Música 

de Vilar do Paraíso atribuiu-me três alunos: um aluno de Primeiro Grau, um aluno 

de Terceiro Grau e um aluno de Sétimo Grau. Seguidamente farei uma breve 

descrição do perfil de cada um desses alunos e da relação pedagógica que foi 

estabelecida.  
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Aluno A 

O aluno A encontra-se no primeiro grau em regime integrado. O aluno revelou 

alguma resistência na primeira abordagem, mas resultou em aceitação depois 

da sua experimentação das metodologias. O aluno A teve uma atitude positiva e 

o interesse foi-se desenvolvendo ao longo das sessões. Ao longo do processo 

de aplicação do método ficaram demonstradas dificuldades de concentração e 

dificuldade em manter a pulsação e as metodologias aplicadas na primeira parte 

do processo de aplicação do método visaram precisamente a questão da 

concentração e a questão de sentido de pulsação. Houve um grande 

aproveitamento das metodologias desenvolvidas na primeira fase de aplicação 

do método e tiveram repercussão direta no desenvolvimento geral do aluno o 

que permitiu a aplicação de diferentes competências na segunda fase de 

aplicação do método.  

A relação pedagógica estabelecida foi bastante positiva e teve como base o 

incentivo e a disponibilidade como ajudante no percurso da aprendizagem.  

 

       Aluno B 

O aluno B encontra-se no Terceiro Grau em regime integrado.  

É um aluno que demonstra menos empenho em relação aos restantes alunos 

que acompanhei, porém com capacidades para atingir os objetivos propostos. 

Nem sempre preparou o repertório para as aulas por isso o trabalho realizado foi 

mais direcionado para a leitura. Na primeira fase de aplicação do método as 

principais dificuldades incidiram na concentração e manter a pulsação. As 

metodologias usadas visaram essas mesmas dificuldades e permitiram 

desenvolver a perceção dos diferentes processos envolvidos na execução 

musical. No que diz respeito à segunda fase de aplicação do método inicialmente 

o aluno B criou alguma resistência nos exercícios de leitura visual, contudo o 

trabalho realizado teve efeitos positivos nos momentos de avaliação. As 

metodologias usadas que visaram as questões de concentração foram bem 

aceites e surtiram resultados ao longo do ano. A relação estabelecida foi muito 

positiva mantendo sempre um espírito de ajuda e de incentivo. 

 

        Aluno C 

O aluno C encontra-se no Sétimo Grau em regime articulado. 
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É um aluno empenhado e com boa independência de estudo. As principais 

dificuldades identificadas foram a coordenação da execução de diferentes 

tarefas durante a execução musical. De encontro com as principais dificuldades 

identificadas foi desenvolvida a capacidade de independência de diferentes 

processos. Foi também realizado trabalho de desenvolvimento técnico e de 

desenvolvimento da interpretação e fraseado e ligação de partes e de 

performance. Durante a primeira fase de aplicação do método foi também 

desenvolvida a criatividade e o desenvolvimento de aspetos específicos de 

leitura como a leitura por padrões e a leitura por antecipação. 

A relação estabelecida foi muito positiva promovendo sempre o incentivo e a 

confiança musical. 

 

       Aluno D 

O aluno D encontra-se no Primeiro Grau em regime integrado. O aluno D 

mostrou grande recetividade em relação a todo o processo de aplicação do 

método, compreendeu bem os objetivos pretendidos com a investigação mostrou 

sempre grande empenho nas tarefas propostas. Inicialmente teve dificuldade em 

executar exercícios simples e demonstrou falta de coordenação superior à dos 

restantes alunos envolvidos no processo de coadjuvação letiva. As dificuldades 

evidenciaram-se na execução de diferentes tarefas em simultâneo, mas ao longo 

de todo o processo de aplicação do método desenvolveu capacidades 

consideradas deficitárias em relação a outras. Na segunda fase de aplicação do 

método foi necessário fazer a continuação do desenvolvimento de competências 

relativas à primeira fase de aplicação do método como a concentração, a 

estabilidade da pulsação e posteriormente foram abordadas competências 

específicas de leitura. A relação pedagógica estabelecida foi bastante positiva e 

teve como base o incentivo e a disponibilidade como ajudante no percurso da 

aprendizagem. 
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Resultados das Avaliações Trimestrais 
 

Os alunos do Curso Básico são classificados numa escala entre o Nível 1 e 5. 

Por sua vez, os alunos do Curso Secundário são avaliados numa escala entre 1 

e 20 Valores. 

 

Alunos do 2º Ciclo: 

 

Nome do Aluno Grau 1º Período 2º Período 3º Período 

Aluno A 1º Nível 3 Nível 3 Nível 3 

Figura 32 Quadro das avaliações periódicas do aluno A. 

 

Nome do Aluno Grau 1º Período 2º Período 3º Período 

Aluno D 1º Nível 3 Nível 4 Nível 3 

Figura 33 Quadro das avaliações periódicas do aluno D. 

Aluno do 3º Ciclo: 

  

Nome do Aluno Grau 1º Período 2º Período 3º Período 

Aluno B 3º Nível 3 Nível 3 Nível 4 

Figura 34 Quadro das avaliações periódicas do aluno B. 

Aluno do Secundário: 

 

Nome do Aluno Grau 1º Semestre 2º Semestre 

Aluno C 7º 17 Valores  

Figura 35 Quadro das avaliações periódicas do aluno C. 

 

Universidade de Aveiro – Departamento de Comunicação e Arte – 2018 / 

2019 

 

Processo de Verificação de Funcionalidade do Método 
 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira  
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Professor -estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno A 

5 de novembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Primary Hand-Book for Timpani, 

Beginning Method with Playalong de 

Garwood Whaley, Estudo nº 1 

 

Elementary Studies for Snare Drum 

by Michael Peters, estudo nº 9 

2 tímpanos, 1 caixa, sistema sonoro, 

um par de baquetas de tímpanos, um 

par de baquetas de caixa, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos dois instrumentos; 

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação e imitação;  

• Explicação do movimento com recurso à metáfora; 

• Análise das obras a trabalhar identificação da estrutura da obra; 

• Identificação e divisão das frases musicais a trabalhar; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

• Execução de cada frase até desenvolver à-vontade e confiança; 
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Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

Sendo esta a primeira aula de aplicação do método, foi necessária uma 

contextualizar o aluno relativamente ao tema em estudo e qual o objetivo das 

estratégias de leitura. Nesse seguimento foi necessário sublinhar que os 

resultados estarão ligados a concentração prestada durante a aplicação do 

método, e que é tida em conta uma sincera opinião quanto à utilidade dos 

exercícios. Como foi a primeira aula de tímpanos para o aluno A, foi feita uma 

explicação Geral das especificidades do instrumento e em seguida foi feita a 

explicação da técnica de como segurar corretamente as baquetas, da postura 

a adotar e qual o movimento pretendido para a execução de tímpanos. Como 

exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno identificasse as 

passagens que suscitam maior atenção e de seguida que entoasse o estudo 

simulando o stiking escrito no estudo.  

Após a aplicação da primeira estratégia de leitura à primeira vista o aluno 

adquiriu uma consciência superior acerca das características gerais do estudo 

e da concentração necessária para a coordenação das tarefas psico-motoras 

envolvidas. Após esta reflexão prática o aluno foi capaz de concretizar todas 

as tarefas em simultâneo, fez o estudo completo e teve uma boa noção da 

pulsação, (dinâmicas e igualdade de som) do que fez bem e do que fez menos 

bem identificando o ritmo que errara na última pauta.  

No estudo de caixa a estratégia utilizada foi semelhante a estratégia utilizada 

em tímpanos com apenas uma nuance. Em vez de entoar diferentes notas o 

aluno simulou as dinâmicas escritas. Na execução do estudo de caixa o aluno 

executou as dinâmicas corretamente, mostrou dificuldade em concentrar-se, 

mas apontou dificuldade em seguir a visualmente a partitura ao mudar de linha. 

Estes aspetos serão desenvolvidos nas aulas seguintes. 

Com a primeira aula de aplicação do método foi possível concluir que o aluno 

aponta quebras de concentração, mas que reage positivamente ao processo 

de leitura e demonstra interesse nos exercícios propostos.   

Tabela 3 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira  
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Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno A 

19 de novembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Primary Hand-Book for Timpani, 

Beginning Method with Playalong de 

Garwood Whaley, estudo nº 1 - 

Tímpanos 

 

E. Sejourné, - Tribu – Vibrafone 

 

Ney Rosauro, Moderato – 

Multipercussão (caixa e prato 

suspenso)  

2 tímpanos, 1 caixa, 1 vibrafone, 

sistema sonoro, um par de baquetas 

de tímpanos, um par de baquetas de 

caixa, um par de baquetas de 

vibrafone, 1 prato suspenso, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver 

 

 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos 

• Conhecer da estrutura das obras; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

 

Relatório de Aula Aproveitamento: 3 
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Esta aula tem como objetivo a preparação para recital final de período.  

Nesta aula foram trabalhados o 1º estudo de G Whaley para tímpanos com 

play along, Tribu de E. Séjourné para vibrafone e Moderato de Ney Rosauro 

para Multipercussão. O aluno A demonstrou ter assimilado as noções de 

postura e técnica especificas de tímpanos tendo sido alertado apenas para a 

correção da posição dos pulsos que por sua vez estavam a afetar a igualdade 

sonora das mãos. Em termos de leitura o estudo foi executado corretamente 

onde ficou patente o sentido de pulsação desenvolvido com recurso ao 

metrónomo neste instrumento. 

De seguida foi trabalhada a peça Tribu de Vibrafone. Foi feita uma explicação 

acerca do correto uso do pedal e da zona correta a percutir nas lâminas. Como 

parte da aplicação do método foi feita uma análise estrutural da obra e a 

divisão da estrutura por frases. Foram explicados os saltos ao (S) e coda. Após 

uma prévia leitura das notas presentes na peça foi feito o solfejo e foram 

definidos os Stikings a utilizar antes da primeira performance. 

As principais inseguranças estiveram diretamente ligadas a perda de contacto 

visual com a partitura. Para isso foi valorizado o contacto visual com a partitura 

e o sentido de pulsação em detrimento da falha de notas aquando da 

execução. 

De seguida foi executada a peça de multipercussão onde foi notória a 

irregularidade da pulsação, imperfeições técnicas na forma como segurava as 

baquetas e na postura tida durante a execução. Foi feito trabalho com 

metrônomo, acertada a posição dos pulsos e da coluna. Só após a assimilação 

do trabalho desenvolvido anteriormente foi pedido ao aluno que evidenciasse 

mais a diferença entre dinâmicas.  

Com a presente aula conclui que é necessário dar especial atenção aos 

aspetos técnicos de execução, pois o aluno nesta fase ainda não assimilou 

todas as nuances que cada um exige. Realça-se a importância do contacto 

com o instrumento nos futuros exercícios de aplicação do método. A memória 

muscular deve ser desenvolvida em cada instrumento pois o aluno esta numa 

fase crucial no desenvolvimento físico e torna-se pertinente fazer um 

acompanhamento constante em cada instrumento de forma a obter uma 

evolução equilibrada.   

Tabela 4 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno A 

 

26 de novembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Primary Hand-Book for Timpani, 

Beginning Method with Playalong de 

Garwood Whaley, estudo nº 1 

 

E. Sejourné, - Tribu – Vibrafone 

Ney Rosauro – Moderato, 

Multipercussão (caixa e prato 

suspenso)  

2 tímpanos, 1 caixa, 1 vibrafone, 

sistema sonoro, um par de baquetas 

de tímpanos, um par de baquetas de 

caixa, um par de baquetas de 

vibrafone, 1 prato suspenso, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos 

• Conhecer da estrutura das obras; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

 

Relatório de Aula Aproveitamento: 3 

Sendo esta a última aula antes do recital final de período foi essencial trabalhar 

todas as obras que o aluno A iria apresentar. A aula iniciou com uma simulação 
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da apresentação e foi feito um resumo de todos os passos que esta envolveria 

- apresentação das obras e compositores e o protocolo a seguir na entrada e 

entre cada instrumento.  

Após a explicação e reprodução da apresentação foi trabalhada cada obra pela 

ordem de programa. Como parte da aplicação do método foi feita uma análise 

das especificidades de cada obra. Foi feita uma reflexão sobre a estrutura de 

cada obra, foram apontadas as passagens que merecem mais atenção e 

enumerados pelo aluno os locais em que sentia menos confiança. O aluno A 

teve uma boa prestação no estudo nº 1 G. Whaley de tímpanos onde teve uma 

pulsação estável, uma postura correta, movimento correto e um bom som 

ultrapassando facilmente as dificuldades apontadas na primeira aula. 

 Por sua vez na obra Tribu de E. Sejourné de Vibrafone o aluno demonstrou 

conhecer a música, porém sentiu dificuldade em coordenar o pedal com as 

mãos o que estava a provocar uma oscilação no som que saia do instrumento. 

Como aplicação do método foi pedido ao aluno que sentisse o tempo com o 

pé enquanto tocava e de seguida que abafasse todas as notas do tema da 

peça. Este processo permitiu que o aluno A se familiarizasse mais com o 

pedal. Foi incentivado para que ele explorasse diferentes possibilidades e 

como exercício metodológico foi sugerido que entoasse a melodia dando 

dobro do valor a cada nota do tema executando em simultâneo para que 

conseguisse sentir a prolongação de cada nota e uso do pedal imediatamente 

antes da próxima nota.  

Após a aplicação deste método o aluno dominou eficazmente a coordenação 

do pé com as mãos e a pulsação ficou mais controlada.  

De seguida foi executada a peça de multipercussão onde foram identificadas 

imperfeições técnicas na forma como segurava as baquetas e na postura tida 

durante a execução. Foi acertada a posição dos pulsos, foi pedido que 

evidenciasse mais a diferença entre dinâmicas e que mantivesse a coluna reta.  

Para finalizar a aula e como ainda se dispunha de 10 minutos foi feita uma 

última simulação do recital final. 

Tabela 5 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno A 

 

3 de dezembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Primary Hand-Book for Timpani, 

Beginning Method with Playalong de 

Garwood Whaley, estudo nº 1 

 

E. Sejourné, - Tribu – Vibrafone 

 

Ney Rosauro, Moderato – 

Multipercussão (caixa e prato 

suspenso)  

 

2 tímpanos, 1 caixa, 1 vibrafone, 

sistema sonoro, um par de baquetas 

de tímpanos, um par de baquetas de 

caixa, um par de baquetas de 

vibrafone, 1 prato suspenso, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Desenvolver o gosto pela música; 

• Postura correta em cada instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Conhecer da estrutura das obras; 

• Apresentar diferentes perspetivas quando necessário; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 
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Sendo este o dia do recital final a presente aula consistiu em executar o 

repertório com objetivo de melhorar a performance.  

A estratégia metodológica teve como finalidade melhorar o a vontade em 

situação de exposição publica e tornar o momento desfrutável para o aluno. 

Foi novamente revista a estrutura de todas as peças e foi feito o levantamento 

dos segmentos que ainda podem ser melhoradas. 

Os principais aspetos que foram trabalhados tiveram incidência em questões 

de leitura, contrastes de dinâmicas, movimento e postura. Apenas foram 

revistos conceitos já trabalhados nas aulas anteriores, não foram 

acrescentados novos conceitos visto que o recital final iria suceder-se dentro 

de ali a seis horas.  

Com vista a melhorar a leitura durante a performance foi sublinhado que o 

olhar deve antecipar a música que está a ser executada em tempo real e desta 

forma preparar melhor as mudanças de linha e também a preparar o contraste 

de dinâmicas. O aluno A foi “desafiado” a tocar o estudo de caixa decorando 

sempre o máximo de tempos que conseguisse. Á medida que o exercício 

decorria era ocultado o um, dois até três tempos a frente da música que tocara 

em tempo real obrigando-o a ler antecipadamente à música que executa. O 

exercício foi executado sem que saltar de linha fosse problema e melhorando 

substancialmente o contraste entre as dinâmicas e gerou autoconfiança no 

aluno. Com este método o aluno A teve a perceção de que seria capaz de 

colmatar as suas dificuldades e que dispõe de capacidades que desenvolvidas 

lhe darão melhor base para a sua evolução enquanto músico. Quanto ao 

movimento das baquetas e à postura do corpo o exercício proposto foi tocar 

em frente ao espelho da sala salientando visualmente a diferença de 

movimento de ambos os membros e equilibrar o tronco. No final da aula 

procedeu-se a uma última simulação de recital final que incluiu a apresentação 

e as mudanças de instrumento. 

Tabela 6 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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  Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno A 

 

7 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

Elementary Studies for Snare Drum 

by Michael Peters, estudo nº 10 

 

Primary Hand-Book for Timpani, 

Beginning Method with Playalong de 

Garwood Whaley, estudo nº 3 

2 tímpanos, 1 caixa, sistema sonoro, 

um par de baquetas de tímpanos, um 

par de baquetas de caixa, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos dois instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Desenvolver a coordenação recorrendo ao solfejo com movimento; 

• Conhecer a estrutura das obras; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

Sendo a primeira aula do período achei pertinente rever aspetos básicos da 

técnica com recurso a conteúdos já aprendidos, o objetivo é solidificar os 

conhecimentos prévios para dar passos seguros na aprendizagem de 

percussão.  

O recurso utilizado foi a caixa. Primeiramente foi feito um trabalho de leitura 

em que o aluno solfejava o ritmo (Ritmo com silaba ta, pausa de semínima um, 
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pausa de mínima um dois, e batia a pulsação com baqueta contra baqueta. 

Inicialmente a pulsação não foi estável, mas o aluno A rapidamente se adaptou 

à circunstância, regularizou o tempo e concluiu o exercício. De seguida foi 

sugerido pelo orientador cooperante que o aluno marchasse solfejando o 

estudo, exercício que causou desconforto inicialmente e alguma 

descoordenação, contudo após a primeira experimentação o aluno foi capaz 

de associar o tempo forte do compasso ao pé correspondente e concluiu o 

exercício eficazmente. De seguida foi revisto o modo de segurar corretamente 

as baquetas, sentir o tempo antes de iniciar a execução, e manter alto nível de 

concentração até ao fim da performance. 

A segunda parte da aula teve como recurso instrumental os tímpanos, foi 

revista a técnica especifica deste instrumento, a forma de segurar as baquetas, 

o movimento pretendido e a postura correta a ter. De seguida foi feita a revisão 

da técnica de afinação do instrumento, foi feito um pequeno exercício em que 

o professor enumerava A, B, C, D, E, F, G e o aluno fazia a conversão para 

Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol.  

Como exercício de aplicação metodológica foi feita uma simulação do 

movimento simultaneamente com solfejo do estudo nº3 e seguidamente feita 

a sua execução. 

O aluno teve algumas quebras de concentração, mas foi capaz de concluir o 

exercício com sucesso.    

Tabela 7 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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  Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno A 

 

14 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

Polka – N. J. Zivcovik 

 

Estudo nº 10 Elementary – M. Peters 

1 caixa, 1 marimba, 1 par de 

baquetas de caixa, um par de 

baquetas de marimba, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Capacidade de tocar sem olhar para o instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos dois instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Desenvolver a coordenação recorrendo ao solfejo com movimento; 

• Conhecer a estrutura das obras; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 3 

 O objetivo da presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório 

de caixa e de marimba relativo ao segundo período. 

Primeiramente foi apresentado o estudo de caixa onde ficou demonstrada a 

instabilidade da pulsação e também dificuldade em manter a técnica correta 

do instrumento em prática. Após a observação dos aspetos negativos da 

primeira apresentação foi pedido ao aluno um maior compromisso com a tarefa 

que teria de executar e que melhorasse os níveis de concentração. 



 

 

107 

 

Seguidamente procedeu-se a uma nova execução em que o aluno A corrigiu 

todos os aspetos enumerados e permitiu avançar com o seguimento da aula. 

Posteriormente procedeu-se à apresentação da melodia de marimba. 

Primeiramente foi feita uma execução completa por parte do professor e como 

exercício de aplicação do método procedeu-se ao solfejo das notas e do ritmo 

com marcação da pulsação. Após a aplicação desta metodologia foi feito um 

trabalho por frases delineando os stikings a usar e finalmente procedeu-se à 

execução da melodia no instrumento. 

Tabela 8 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

 

  Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno A 

 

21 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

Polka – N. J. Zivcovik 

 

Estudo nº 11 Elementary – M. Peters 

 

Primary Hand-Book for Timpani, 

Beginning Method with Playalong de 

Garwood Whaley, estudo nº 1 

1 caixa, 1 marimba, 2 tímpanos, 1 par 

de baquetas de caixa, um par de 

baquetas de marimba, um par de 

baquetas de tímpanos, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Capacidade de tocar sem olhar para o instrumento; 

Estratégias / Metodologias 
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• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Desenvolver a coordenação recorrendo ao solfejo com movimento; 

• Conhecer a estrutura das obras; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

 A presente sessão teve por objetivo a preparação do repertório de caixa, 

marimba e tímpanos relativo ao segundo período. Primeiramente procedeu-se 

à apresentação do estudo de caixa onde a pulsação esteve irregular e a 

técnica não foi a correta ao longo de toda a execução sendo que o aluno A 

afastava recorrentemente as baquetas do centro da pele. Foi pedido ao aluno 

A que tivesse atenção aos aspetos assinalados e também que melhorasse o 

índice de concentração ao longo do processo de execução. Aquando da 

segunda execução a técnica foi a correta e o índice de concentração melhorou 

sendo que ainda ocorreram alguns erros. Seguidamente procedeu-se à 

apresentação da melodia de marimba onde ficaram evidentes inseguranças 

na concretização dos stikings corretos e em realizar a execução na pulsação 

pretendida. 

Como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno que simulasse a 

execução da melodia mantendo a visão na partitura com o objetivo de que o 

aluno conhecesse melhor os elementos presentes na partitura e procedesse a 

uma execução mais eficiente.  Após a realização do exercício de aplicação do 

método o aluno A procedeu a uma nova execução da melodia de marimba 

onde ocorreram notas erradas, porém ficou demonstrado que o aluno A 

assimilara corretamente os Stikings a usar no início de cada frase. 

Finalmente procedeu-se à execução do estudo de tímpanos em que o aluno 

demonstrou estabilidade na pulsação e a técnica correta, porém ainda 

acrescentava tempos e não tinha os stikings bem assimilados. Como exercício 

de aplicação do método foi pedido que o aluno A realizasse uma simulação da 

execução do estudo solfejando simultaneamente. 

Tabela 9 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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  Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno A 

 

28 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

VibraSlow – E. Sejourné 

 

Primary Hand-Book for Timpani, 

Beginning Method with Playalong de 

Garwood Whaley, estudo nº 2, 3 e 4 

1 vibrafone, 2 tímpanos, 1 par de 

baquetas de vibrafone, 1 par de 

baquetas de tímpanos, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Capacidade de tocar sem olhar para o instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos dois instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Desenvolver a coordenação recorrendo ao solfejo com movimento; 

• Conhecer a estrutura das obras; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

 A presente sessão teve por objetivo a preparação do repertório de vibrafone 

e tímpanos relativo ao segundo período. Primeiramente procedeu-se à análise 

da peça de vibrafone, foram explicados todos os elementos novos para o aluno 

A presentes na obra. Continuamente foi feita uma exemplificação da obra 
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seguida de leitura por parte do aluo A. A leitura consistiu em marcar a pulsação 

e solfejar as notas ao som do playalong.  

Na execução prática desta obra foi usado o exercício de aplicação do método 

que promoveu o contacto visual com a partitura, o método consistiu em dar 

prioridade em manter a visão na partitura do que no instrumento 

desvalorizando possíveis erros na execução das notas da peça de vibrafone. 

Com o uso do exercício de aplicação do método o aluno A demonstrou 

capacidade de coordenar eficazmente as diferentes tarefas envolvidas apesar 

da instabilidade da sua concentração e de nem sempre seguir as regras 

estipuladas e ter corrigido notas erradas durante a execução o que influenciou 

a quebra da pulsação em determinados momentos. 

A segunda parte da aula teve como objetivo a preparação do repertório de 

tímpanos relativo ao segundo período. Como exercício de aplicação do 

método previamente à execução de cada estudo procedeu-se ao solfejo 

integral de cada estudo com simulação simultânea o que se revelou 

fundamental para uma leitura eficaz em que o aluno A concretizou uma correta 

leitura e posterior execução dos estudos 2, 3 e 4.  

Tabela 10 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

 

  Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno A 

 

11 de fevereiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

VibraSlow – E. Sejourné 

 

Primary Hand-Book for Timpani, 

Beginning Method with Playalong de 

Garwood Whaley, estudo nº 2, 3 e 4 

1 vibrafone, 2 tímpanos, 1 par de 

baquetas de vibrafone, 1 par de 

baquetas de tímpanos, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 
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• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Capacidade de tocar sem olhar para o instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos dois instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Desenvolver a coordenação recorrendo ao solfejo com movimento; 

• Conhecer a estrutura das obras; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

 A presente sessão teve por objetivo a preparação do repertório de vibrafone 

e tímpanos relativo ao segundo período. Sendo a última aula antes da audição 

mensal tornou-se pertinente proceder à simulação da apresentação. Com a 

simulação da apresentação ficou demonstrado que o aluno A está seguro de 

no que respeita à peça de vibrafone, porém o estudo nº 4 de tímpanos revelou 

instabilidade de pulsação e insegurança em alguns stikings. No que respeita à 

análise da prestação da simulação foi também apontado o baixo nível de 

concentração no reflexo das inconsistências reveladas. 

Como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno A que executasse 

o ritmo do estudo de tímpanos na caixa, em simultâneo o aluno teria de dizer 

em voz alta a duração das notas. Seguidamente foi pedido ao aluno A que 

executasse o estudo nos tímpanos continuando a dizer a duração do tempo 

de cada nota em voz alta o que se revelou preponderante dado o resultado 

positivo da execução do exercício. 

Para finalizar a aula o aluno a procedeu a uma nova simulação da audição 

mensal tendo realizado uma performance mais estável. 

Tabela 11 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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  Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno A 

 

18 de março de 2019 

Conteúdos Recursos 

VibraSlow – E. Sejourné 

 

Estudo nº 13 Elementary – M. Peters 

 

Estudos nº 1 Moderato, 2 Allegro – 

Ney Rosauro 

1 vibrafone, 1 caixa, 1 par de 

baquetas de vibrafone, 1 par de 

baquetas de caixa, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Capacidade de tocar sem olhar para o instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Desenvolver a coordenação recorrendo ao solfejo com movimento; 

• Conhecer a estrutura das obras; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

 A presente sessão teve por objetivo a preparação do repertório de vibrafone, 

caixa e multipercussão para o recital final de segundo período.  

Primeiramente definiu-se a ordem de programa e posteriormente procedeu-se 

à simulação do recital final onde o aluno A demonstrou segurança na execução 

dos estudos de multipercussão e vibrafone. Por sua vez, na execução do 
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estudo de caixa o aluno A mostrou uma clara a perda de pulsação nos 

momentos em que teria de executar contratempos.  

Como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno que marcasse a 

pulsação com o pé direito e executasse o estudo com as mãos nas pernas 

solfejando simultaneamente. Inicialmente o exercício revelou-se difícil pela 

coordenação de tarefas que exigia, contudo, o exercício aplicado contribuiu 

para o desenvolvimento da perceção da pulsação, do tempo e dos 

contratempos. Posteriormente foi pedido ao aluno que procurasse antecipar a 

leitura e para isso ser-lhe-ia ocultada a célula rítmica que estivesse a executar 

em tempo real. O resultado foi bastante positivo e na segunda execução do 

estudo o aluno A demonstrou ter maior confiança nos ritmos que estava a 

executar tendo conseguido antecipar eficazmente a leitura e os respetivos 

movimentos exigidos no estudo.  

Finalmente procedeu-se a uma última simulação de recital final de período em 

que a performance revelou melhoras substanciais em relação à primeira 

simulação. 

Tabela 12 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

 

 

Aluno B 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

5 de novembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Jingle Bell Rocks – Joe Beal - 

Timpanos 

 

Peça de Multipercussão – Escrita 

pelo aluno 

 

2 tímpanos, 1 par de baquetas de 

tímpanos, 1 timbalão de chão, 1 

conga, 1 temple blook, 1 pandeiro, 1 

par de baquetas de multipercussão, 

afinador, metrónomo, lápis e 

borracha 
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Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos 

• Conhecer da estrutura das obras; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

Sendo esta a primeira aula de aplicação do método, foi necessária uma 

contextualizar o aluno relativamente ao tema em estudo e qual o objetivo das 

estratégias de leitura. Nesse seguimento foi necessário sublinhar que os 

resultados estarão ligados a concentração prestada durante a aplicação do 

método, e que é tida em conta uma sincera opinião quanto à utilidade dos 

exercícios. 

A primeira parte da aula teve como objetivo explicar ao aluno B as regras do 

exercício de composição da peça de multipercussão. O aluno começou por 

escolher os instrumentos que pretendia usar na peça e seguidamente 

procedeu-se à improvisação. Os instrumentos escolhidos foram um timbalão 

de chão, uma conga, um temple blook e um pandeiro. Foi estabelecido o 

compasso de 4/4 de acordo com a improvisação feita pelo aluno e ao fim de 

quatro compassos avançou para o instrumento seguinte. 

A segunda parte da aula teve como objetivo trabalhar a peça Jingle Bell Rocks 

de Joe Beal para o Grupo de percussão da escola. O principal trabalho incidiu 

nas afinações e nos abafamentos que a peça indicava. Primeiramente o 
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professor relembrou ao aluno B o procedimento correto de afinar os tímpanos 

e de seguida procederam a afinação da nota Sol e Dó primeiro com a 

supervisão do professor e em segundo lugar o aluno B procedeu a afinação 

autonomamente.  

Indo de encontro com as dificuldades apresentadas pelo aluno o exercício de 

aplicação do método teve principal foco na compreensão e mecanização dos 

Stikings corretos. Para tal, foi explicada a vantagem de executar os Stikings 

mais eficazes, que tornam a execução mais prática e potenciam uma melhor 

performance das passagens mais elaboradas. Posteriormente à explicação foi 

pedido que o aluno B simulasse os movimentos dos Stikings escritos sem 

pulsação e após a execução correta dos movimentos foi acrescentada a 

pulsação. Somente depois do aluno B assimilar os movimentos com sentido 

de pulsação foi pedido que executasse cada passagem no instrumento. 

Continuamente, como complemento do exercício de aplicação do método foi 

feito um trabalho que visava a compreensão da estrutura da obra e o 

conhecimento geral das diferentes nuances dinâmicas pretendidas.  

Seguidamente o professor explicou ao aluno a técnica correta para abafar os 

tímpanos e como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno que 

executasse a técnica de abafamento sem olhar para o instrumento. O objetivo 

indicado ao aluno B foi que visualizasse os movimentos pretendidos na sua 

mente e que os executasse sem olhar o instrumento para que desenvolvesse 

a memória muscular.  

No final da sessão o aluno descreveu que a perceção de corte do som se 

tornou mais evidente ao manter os olhos fechados durante o exercício. 

Tabela 13 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

12 de novembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Estudo nº 1 - Intermediate Studies for 

Snare Drum by M. Peters 

N. J. Zivkovic – XV Ein Frühlingrlied 

Peça de Multipercussão – Escrita 

pelo aluno 

 

1 marimba, 1 caixa, um par de 

baquetas de caixa, 1 par de baquetas 

de multipercussão, 1 par de baquetas 

de marimba, 1 timbalão de chão, 1 

conga, 1 temple blook, 1 pandeiro, 

afinador, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Conhecer da estrutura das obras; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório para o recital 

final de 1º período. O tempo de aula foi repartido igualmente por caixa, 
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multipercussão e marimba. Na primeira parte da aula o aluno B apresentou o 

estudo de caixa onde revelou ter perda da pulsação, da noção do compasso, 

não respeitou as diferentes nuances de dinâmica e não realizou corretamente 

diferentes ritmos no estudo.  

Inicialmente o professor alertou para que o aluno ajustasse a velocidade a que 

seria pretendido executar o estudo. Como procedimento de aplicação do 

método foi feito um trabalho de solfejo com sentido de pulsação. O exercício 

teve como objetivo assimilar a noção dos ritmos presentes e de interiorizar as 

dinâmicas descritas no estudo. Primeiramente foi feita uma explicação do 

exercício de que deveria escolher uma sílaba para dizer o ritmo e que também 

deveria reproduzir a dinâmica vocalmente. Primeiramente o solfejo foi feito em 

conjunto com o aluno criando um ambiente de à-vontade para a realização do 

exercício. Posteriormente à execução em conjunto o aluno B procedeu ao 

solfejo individualmente. Visto que foi a primeira vez que o aluno realizou este 

exercício a pulsação utilizada foi mais calma.  

Seguidamente o aluno apresentou a peça de multipercussão. A peça ainda 

não estava escrita na totalidade pelo que o procedimento de aplicação do 

método incidiu na improvisação e escrita de novos motivos para a peça.  

A parte final da aula visou a preparação da peça de marimba. O aluno 

procedeu a apresentação da peça onde foram detetados problemas de 

execução de ritmos, ligaduras, fraseados, dinâmicas, a perda de pulsação e a 

utilização de Stikings incorretos. O professor começou por ajustar a velocidade 

de execução à velocidade final e procedeu a correção dos Stikings utilizados. 

Continuamente procedeu a correção dos ritmos e à correta interpretação das 

ligaduras e fraseados. Após a correção dos diferentes aspetos o professor 

reduziu a pulsação para metade com o objetivo do aluno B interiorizar melhor 

todas as correções feitas.  

No final da aula ficou decidido que a ordem para o recital final de período seria 

caixa, multipercussão e marimba.  

Tabela 14 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

19 de novembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Estudo nº1 - Intermediate Studies for 

Snare Drum by M. Peters 

N. j. Zivkovic – XV Ein Frühlingrlied 

Peça de Multipercussão – Escrita 

pelo aluno 

 

1 marimba, 1 caixa, um par de 

baquetas de caixa, 1 par de baquetas 

de multipercussão, 1 par de baquetas 

de marimba, 1 timbalão de chão, 1 

conga, 1 temple blook, 1 pandeiro, 

afinador, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Conhecer da estrutura das obras; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 3 
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A presente sessão teve por objetivo a preparação para o recital final de 

período. É de salientar que houve demora na montagem do set-up de 

multipercussão tendo despendido cerca de dez minutos na montagem.  

Na primeira parte da aula o aluno B apresentou a peça de multipercussão à 

qual acrescentou mais uma secção. O aluno demonstrou instabilidade de 

pulsação e perda da noção de compasso.  

Como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno que solfejasse o 

ritmo da peça marcando o início de cada compasso com o pé. Primeiramente 

a pulsação estabelecida foi calma para que o aluno B percebesse o exercício 

e posteriormente foi-se aumentando progressivamente a pulsação. 

A segunda parte da aula teve como finalidade proceder à simulação de recital.  

Após a simulação o professor apontou erros na execução dos ritmos e 

dinâmicas do estudo de caixa e anomalias na técnica de segurar as baquetas. 

Quanto à peça de marimba a o aluno B demonstrou já ter corrigido as 

alterações feitas na aula anterior, porém ainda não consegue manter a 

pulsação estável. Quanto à peça de multipercussão o professor apontou ainda 

alguma insegurança em determinadas passagens e quebras de pulsação 

pedindo que o aluno terminasse a composição para a próxima aula. 

Tabela 15 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

3 de dezembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Estudo nº1 - Intermediate Studies for 

Snare Drum by M. Peters 

N. j. Zivkovic – XV Ein Frühlingrlied 

Peça de Multipercussão – Escrita 

pelo aluno 

 

1 marimba, 1 caixa, um par de 

baquetas de caixa, 1 par de baquetas 

de multipercussão, 1 par de baquetas 

de marimba, 1 timbalão de chão, 1 

conga, 1 temple blook, 1 pandeiro, 

afinador, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Executar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Conhecer da estrutura das obras; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 3 

A presente sessão teve como objetivo a preparação para o recital final de 

período.  
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Sendo a última aula antes do recital final de primeiro período foi feita uma 

explicação do procedimento a ter em contexto de apresentação e 

seguidamente foi feita a simulação do recital final.  

Com a simulação de recital ficou demonstrado que o aluno B deve melhorar o 

sentido de pulsação e deve corrigir alguns ritmos nas peças que irá apresentar.  

Como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno que solfejasse 

corretamente os ritmos escritos no estudo de caixa e na peça de 

multipercussão com recurso à marcação da pulsação. Como exercício de 

desenvolvimento da leitura foi pedido que o aluno antecipasse visualmente a 

leitura dos ritmos descritos nas peças. Foi aconselhado ao aluno que tivesse 

como objetivo a identificação de um maior número de ritmos a cada momento 

que visualiza a partitura.  

Após a realização dos exercícios de aplicação do método e da assimilação de 

todos os ritmos presentes nas peças com recurso ao solfejo, foi feita uma 

segunda simulação do recital. 

Da segunda vez o aluno B demonstrou maior segurança na execução das 

peças e respeitou a pulsação corretamente.  

O aluno relatou que o exercício de desenvolvimento da leitura havia sido 

exigente, porém admitiu a sua pertinência afirmando que sente dificuldade em 

manter contacto visual durante a execução. 

Na parte final da aula foi transmitida confiança ao aluno B, valorizando o 

trabalho desenvolvido e o aluno mostrou-se motivado para a apresentação 

pública. 

Tabela 16 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

7 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

Summerlied / SummerSong – N. J. 

Zivkovic 

 

Conversation – Fundemental Solos 

for Timpani - M. Peters  

1 vibrafone, 4 tímpanos, 1 par de 

baquetas de vibrafone, um par de 

baquetas de tímpanos, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura e movimentos corretos em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos dois instrumentos; 

• Exemplificar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Estabelecer pequenos objetivos; 

• Introduzir novas abordagens por ordem de dificuldade; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório de vibrafone 

e de tímpanos do 2º período. A primeira obra a ser apresentada foi a de 
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vibrafone onde ficou evidente a insegurança que o aluno B apresenta em 

executar a peça e manter o contacto visual com a partitura. O professor alertou 

para que o aluno corrigisse a forma de segurar as baquetas e que executasse 

um movimento contínuo com as mãos. Para melhor compreensão dos 

objetivos estabelecidos foi feita uma demonstração da postura e dos 

movimentos corretos executando toda a peça. 

Aquando da segunda execução o aluno melhorou a postura e conseguiu 

realizar movimento continuo mantendo se a dificuldade de leitura.  

Esta dificuldade apresentada é a causa de sistemáticas paragens ao longo da 

execução o que impossibilita que a música tenha a fluência pretendida. 

Em função das dificuldades apresentadas e na continuidade do trabalho 

desenvolvido com o aluno B ao longo da prática de ensino supervisionada, o 

exercício de aplicação do método teve como objetivo que o aluno B 

desenvolvesse o contacto visual com a partitura ao longo da execução 

instrumental. 

Primeiramente foi explicado que o aluno não deve procurar ler nota a nota, 

mas sim procurar a relação entre as notas. O primeiro objetivo apresentado ao 

aluno B foi procurar identificar sempre duas notas quando olha a partitura. O 

segundo objetivo foi que lesse três notas de cada vez que olhasse a partitura. 

Foi explicado que desta forma a dependência da partitura diminui e abre 

possibilidade de pensar em diferentes nuances musicais que envolvem a 

prática musical. 

Após esta primeira fase de aplicação do método foi aconselhado ao aluno B 

que conseguisse uma postura do pescoço estável e reta. Foi explicado que 

desta forma o foco principal da visão se deve manter na partitura e que a visão 

periférica é a usada para estabelecer a posição que pretendemos no 

instrumento. Após a explicação e exemplificação procedeu-se à 

experimentação das técnicas de leitura.  

Como técnica de implementação do exercício foi usada uma folha que impedia 

que o aluno B olhasse o instrumento e desta forma o contacto visual manteve-

se ao longo de toda a execução. 

O aluno B relatou que o processo de desenvolvimento da leitura é exigente, 

mas reconheceu a utilidade dos exercícios. 
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A segunda parte da aula teve como propósito a apresentação da peça 

Conversation de M. Peter para tímpanos. Também nesta apresentação foi feito 

o alerta para com a postura tida na execução e a técnica usada. Foi explicado 

que o tronco deve permanecer reto e que o movimento de rotação corporal 

deve ser acompanhado pela anca. Foi também feita a correção ao aluno B da 

posição onde segurava as baquetas que segurasse as baquetas um pouco 

mais atrás.  

Seguidamente o professor enumerou as passagens que necessitam revisão 

do aluno identificando-as, procedeu à exemplificação executando toda a peça 

e seguidamente procedeu-se ao treino das mudanças de compasso com 

recurso ao uso metrónomo até ao final da aula.  

Tabela 17 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

14 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

SummerLied / SummerSong – N. J. 

Zivkovic 

 

Rondeau – Fundemental Solos for 

Timpani - M. Peters  

1 vibrafone, 4 tímpanos, 1 par de 

baquetas de vibrafone, um par de 

baquetas de tímpanos, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura e movimentos corretos em cada instrumento; 
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• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos dois instrumentos; 

• Exemplificar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Estabelecer pequenos objetivos; 

• Introduzir novas abordagens por ordem de dificuldade; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

A presente sessão teve como objetivo preparar o repertório de vibrafone e 

tímpanos relativo ao 2º período.  

Na primeira parte da aula o trabalho incidiu na peça SummerLied / 

SummerSong de N. J. Zivkovic para vibrafone onde o aluno demonstrou ter 

assimilado conhecimentos trabalhados na sessão anterior como o movimento 

continuo, mas ainda não se sente totalmente à vontade em manter o contacto 

visual com a partitura o que resulta em quebras na pulsação. 

Primeiramente foi elogiado o progresso feito desde a última sessão e foi 

sublinhada a necessidade de desenvolver o contacto visual com a partitura. 

Foi explicada a importância da unificação do som resultante de cada mão e foi 

realçada a importância de ambas as vozes. Dado que o aluno B estava a 

conseguir pouca amplitude sonora foi lhe explicado que a pouca amplitude 

sonora resulta da pequena amplitude dos seus movimentos. Para desenvolver 

este aspeto técnico foi pedido que o aluno B que fizesse a escala de Dó M com 

igualdade sonora. 

Como exercício de aplicação do método foi desenvolvida a capacidade de 

manter o contacto visual na partitura durante a leitura da peça de vibrafone. 

No seguimento do trabalho realizado na sessão anterior o exercício teve como 

objetivo realizar uma postura correta no instrumento e desenvolver o contacto 

visual com a partitura. 

Sendo que o aluno demonstrou ter assimilado a postura correta a realizar foi 

possível introduzir novas abordagens no desenvolvimento da leitura. 
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O elemento desenvolvido na presente sessão consistiu em desenvolver a 

independência do contacto com o instrumento. De encontro com as 

dificuldades apresentadas pelo aluno o objetivo do exercício consistiu em 

desenvolver a eficácia da leitura. O intuito é que o aluno B erre menos notas 

quando concentra a visão na partitura. 

O objetivo do exercício de aplicação do método consistiu em desenvolver a 

noção espacial ao vibrafone. Foram realizados exercícios para que o aluno B 

treinasse a realização de intervalos, arpejos e escalas por terceiras mantendo 

a postura centrada no instrumento apenas com a possibilidade de ver a escala 

pentatónica do instrumento. 

Seguidamente foi usada a peça SummerLied /SummerSong de N. J. Zivkovic 

no processo de aplicação do método onde o aluno demonstrou confiança, a 

vontade ao instrumento e eficácia na sua execução. 

A segunda parte da aula foi dedicada à peça de tímpanos. O aluno B procedeu 

à apresentação da peça Rondeau de M. Peters onde demonstrou ainda não 

ter interiorizado vários stikings, mudanças de compasso e postura correta no 

instrumento. Procedeu-se à exemplificação da obra completa por parte do 

professor e seguidamente foi sublinhado que o aluno B deveria adotar uma 

postura mais estável e que deveria segurar as baquetas uniformemente.  

Seguidamente foi exercitada com o aluno B a mudança de compasso de 4/4 

para 2/2 com recurso ao uso do metrónomo. Após ter assimilado o sentido de 

pulsação da mudança de compasso foram revistos até ao final da aula todos 

os stikings presentes nas passagens mais elaboradas da peça.  

Tabela 18 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

21 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

SummerLied / SummerSong – N. J. 

Zivkovic 

 

Rondeau – Fundamental Solos for 

Timpani - M. Peters 

1 vibrafone, 4 tímpanos, 1 par de 

baquetas de vibrafone, um par de 

baquetas de tímpanos, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura e movimentos corretos em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos dois instrumentos; 

• Exemplificar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Estabelecer pequenos objetivos; 

• Introduzir novas abordagens por ordem de dificuldade; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 3 

A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório de vibrafone 

e tímpanos relativo ao segundo período.  
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A primeira parte da aula incidiu sobre a peça de vibrafone. Primeiramente foi 

pedido ao aluno que enumerasse os aspetos desenvolvidos na sessão anterior 

com o objetivo de que o aluno B se consciencializasse acerca das várias 

nuances que devem ser tidas em conta durante a execução da peça. O aluno 

enumerou que deve antecipar visualmente as notas que se seguem na pauta, 

manter o contacto visual com a partitura e que deve manter a pulsação estável.  

Seguidamente o aluno B procedeu à execução da peça SummerLied / 

SummerSong de N. J. Zivkovic. Após a execução da peça o professor 

enumerou que a postura deveria ser melhorada alertando que o 

posicionamento dos pulsos não foi o correto. Do ponto de vista da metodologia 

aplicada o aluno B demonstrou mais segurança em manter o contacto visual 

com a partitura e praticou uma pulsação mais estável.  

Foram identificadas que as principais dificuldades do aluno B são manter o 

contacto visual na partitura, manter a pulsação e realizar movimentos 

contrários descritos na peça de vibrafone.  

Foi explicado ao aluno B que não deve procurar tocar de memória pois ainda 

não possui um conhecimento profundo da estrutura da obra o que pode fazer 

com que aconteçam hesitações e enganos sistemáticos ao longo da 

performance.  

Como exercício de aplicação do método, com objetivo de melhorar a execução 

de movimentos contrários descritos na peça foi exercitado com o aluno a 

execução de escalas e arpejos em movimentos contrários mantendo o olhar 

na partitura. 

Numa segunda execução o aluno B aplicou uma pulsação mais calma para 

que fosse possível ter controlo sobre os vários fatores que pressupõem uma 

leitura eficaz. A segunda performance revelou-se mais conseguida apesar de 

realizar algumas notas trocadas. O aluno B demonstrou maior confiança no 

contacto visual com a partitura e não teve qualquer hesitação durante a 

performance.  

A segunda parte da aula teve como objetivo a preparação da peça de tímpanos 

relativa ao segundo período. 

Primeiramente o aluno procedeu à execução completa da peça Rondeau de 

M. Peter para tímpanos onde demonstrou ainda não ter assimilado todos os 
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Stikings presentes na peça, demonstrou dificuldades rítmicas e a postura 

adotada não foi a correta para o instrumento em prática.  

Com vista a melhorar todos os aspetos menos conseguidos na execução da 

peça de tímpanos e foi feita uma correção da postura dos pulsos, foi feito um 

trabalho rítmico com recurso à utilização do metrónomo e posteriormente foi 

feita uma abordagem às dinâmicas descritas na peça. 

Foi explicado ao aluno que as pausas descritas na peça pressupõem o silencio 

rítmico total e que o aluno deve ser eficaz no abafamento da pele do 

instrumento. 

Para finalizar a aula procedeu-se a execução da peça de tímpanos que foi 

antecedida de um resumo de todos os aspetos trabalhados por parte do aluno 

B. 

Tabela 19 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

28 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

 

SummerLied / SummerSong – N. J. 

Zivkovic 

 

Rondeau – Fundemental Solos for 

Timpani - M. Peters  

1 vibrafone, 4 tímpanos, 1 par de 

baquetas de vibrafone, um par de 

baquetas de tímpanos, afinador, 

metrónomo, lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 
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• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura e movimentos corretos em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Exemplificar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Estabelecer pequenos objetivos; 

• Introduzir novas abordagens por ordem de dificuldade; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 3 

A presente sessão teve como objetivo a preparação para audição de segundo 

período. 

Sendo esta a última aula antes da audição final de período tornou-se 

preponderante que fossem revistos todos os aspetos desenvolvidos nas 

últimas sessões.  

A aula iniciou com uma simulação de audição com a execução das peças 

Rondeau de M. Peters para tímpanos e SummerLied / SummerSong de N. J. 

Zivkovic para vibrafone.  

A simulação teve como propósito preparar o aluno para a situação de 

apresentação pública, simular os níveis de concentração pretendidos, a 

postura a ter e os procedimentos habituais da audição mensal.  

Com a simulação de audição ficou patente a utilidade dos métodos 

desenvolvidos, nomeadamente a importância do contacto visual com a 

partitura.  

Como exercício de aplicação do método foi pedido no final da simulação que 

o aluno B fizesse uma avaliação critica de todos os aspetos positivos e menos 

positivos da sua prestação. O aluno B demonstrou ter uma boa noção das suas 

capacidades e limitações apontando vários dos aspetos positivos e menos 

positivos, entre os quais a perda de contacto visual com a partitura, a perda de 

pulsação e o uso incorreto de Stikings. 



 

 

131 

 

A segunda parte da aula serviu para trabalhar os aspetos menos conseguidos 

da simulação tais como o contacto visual com a partitura, a pulsação a postura 

dos pulsos e a assimilação de Stikings descritos na peça de tímpanos.  

Na última parte da aula, como exercício de aplicação do método foi pedido ao 

aluno B que enumerasse os aspetos trabalhados ao longo de todas as aulas 

que visaram a preparação da audição mensal de segundo período e 

seguidamente procedeu-se a uma última simulação. 

Tabela 20 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

11 de fevereiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

Estudo nº 2 - Intermediate Snare 

Drum Studies by M. Peters 

From the Cradle - Image – 20 

Children’s Songs for Marimba Bart 

Quartier 

1 marimba, 2 caixas, 1 quarteto de 

baquetas de marimba, um par de 

baquetas de caixa, metrónomo, lápis 

e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura e movimentos corretos em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos dois instrumentos; 
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• Exemplificar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Estabelecer pequenos objetivos; 

• Introduzir novas abordagens por ordem de dificuldade; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório de caixa e 

de marimba relativo ao segundo período. 

A primeira parte da aula teve como objetivo a preparação do estudo nº 2 – 

Intermediate Snare Drum Studies by M. Peters.  

Como exercício de aplicação do método foi pedido que o aluno B solfejasse o 

estudo de caixa usando a silaba tá e com marcação de pulsação.  

Foi feita uma análise visual do estudo e esclarecidas dúvidas levantadas pelo 

aluno. Após a assimilação de todos os ritmos presentes no estudo procedeu-

se ao solfejo. 

O primeiro solfejo foi feito em simultâneo professor-aluno recorrendo a uma 

pulsação calma e depois o aluno procedeu ao solfejo autonomamente. 

Posteriormente procedeu-se à execução do estudo de caixa no instrumento 

em simultâneo professor-aluno onde ficou patente a assimilação dos ritmos e 

dinâmicas descritas no estudo por parte do aluno B. Finalizando a primeira 

parte da aula o aluno B procedeu à execução do estudo autonomamente. 

A Segunda Parte da aula teve como objetivo a preparação da peça de marimba 

From the Cradle (do Berço) de Bart Quartier. Como exercício de aplicação do 

método foi feita uma análise visual da estrutura da obra em que foi pedido ao 

aluno que dividisse a peça por partes e que as identificasse na partitura. 

Após a análise visual procedeu-se à execução da peça em simultâneo 

professor-aluno em que o professor executou o acompanhamento e o aluno a 

melodia. Após a assimilação da melodia o aluno B procedeu à execução da 

primeira secção da peça autonomamente. 

A leitura da parte central da peça foi feita usando o mesmo método, 

inicialmente o professor executou a melodia e o aluno B executou o 

acompanhamento e seguidamente o professor executou o acompanhamento 

e o aluno executou a melodia.  
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Após a assimilação da melodia e do acompanhamento o aluno B executou a 

parte central da peça autonomamente. Com recurso a este método o aluno B 

interiorizou ambas as partes e quando executou a peça já possuía um 

conhecimento substancial do ritmo e das notas presentes na peça o que 

contribuiu para uma leitura mais eficiente. 

Tabela 21 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

18 de fevereiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

From the Cradle - Image – 20 

Children’s Songs for Marimba Bart 

Quartier 

1 marimba, 1 quarteto de baquetas 

de marimba, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura e movimentos corretos em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Execução em simultâneo professor / aluno; 

• Exemplificar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Estabelecer pequenos objetivos; 

• Introduzir novas abordagens por ordem de dificuldade; 
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• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório de marimba 

relativo ao segundo período. Tendo a sessão anterior tido o propósito de leitura 

a presente sessão tem o objetivo de solidificar conhecimentos e aproximar a 

execução à pulsação final. Primeiramente o aluno B procedeu a execução 

completa da peça onde ficou demonstrado que a secção que mais necessita 

de preparação é a secção central da peça. Como exercício de aplicação do 

método foi pedido ao aluno B que executasse a voz superior e que procurasse 

memorizar os movimentos que se repetem continuamente e quais os 

movimentos que deve dar mais atenção. Após a assimilação dos movimentos 

necessários para a execução da voz superior foi pertinente fazer a junção das 

duas vozes. Como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno B que 

tocasse a mão esquerda e solfejasse a mão direita. Após a realização do 

exercício foi pedido ao aluno B que executasse as duas vozes em simultâneo 

onde o aluno ainda demonstrou dificuldade em coordenar a voz superior. 

Como exercício complementar de aplicação do método foi pedido ao aluno B 

que executasse a voz superior em loop, em simultâneo com a execução do 

acompanhamento por parte do professor. Este exercício permitiu estabilizar a 

pulsação e culminou na assimilação correta dos movimentos pretendidos para 

a execução da secção em estudo. Seguidamente o aluno B executou correta 

e autonomamente as duas vozes em simultâneo. 

Tabela 22 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

11 de março de 2019 

Conteúdos Recursos 

From the Cradle - Image – 20 

Children’s Songs for Marimba Bart 

Quartier 

 

Variações para Multipercussão – Ney 

Rosauro 

 

Estudo nº2, Intermediate – M. Peters 

1 marimba, 1 caixa, 1 timbalão de 

chão, 1 ride, 1 triângulo com suporte, 

1 quarteto de baquetas de marimba, 

1 par de baquetas de caixa, 1 batente 

de triângulo, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura e movimentos corretos em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Exemplificar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Estabelecer pequenos objetivos; 

• Introduzir novas abordagens por ordem de dificuldade; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 



 

 

136 

 

A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório de marimba, 

caixa e multipercussão relativo ao programa do segundo período. 

Primeiramente procedeu-se à simulação de recital onde ficaram evidentes 

quebras de pulsação no estudo de caixa e na peça de multipercussão, mas 

destacando as melhorias alcançadas na peça de marimba. 

Como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno B que solfejasse 

o estudo de multipercussão em simultâneo com o professor marcando a 

pulsação com as mãos e usando a silaba “tá”. Após a conclusão do exercício 

foi pedido ao aluno B que marcasse a pulsação com os pés usando a 

comparação aos ritmos africanos e que solfejasse autonomamente. Após a 

conclusão do exercício de aplicação do método o aluno B executou a peça 

completa onde executou uma pulsação estável apesar de ter hesitado em duas 

ocasiões. 

Seguidamente foi trabalhado o estudo de caixa onde foi feita a revisão de 

várias secções onde era evidente a falta de assimilação dos ritmos descritos 

no estudo. Com vista a melhorar a clareza rítmica e o contraste de dinâmicas 

foi feito um trabalho com recurso ao uso do metrónomo em que o aluno 

executava a ligação entre diferentes secções dinâmicas e rítmicas onde foi 

privilegiado o contraste de movimentos pretendido para cada contraste de 

dinâmica. Durante a realização deste exercício foi necessário aplicar a 

repetição de esquemas rítmicos retirados do estudo com vista a corrigir 

aspetos da execução técnica do aluno B.  

Na última parte da aula procedeu-se a uma última simulação de recital final e 

foi valorizado o resultado alcançado com o trabalho realizado ao longo da 

sessão. 

Tabela 23 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

18 de março de 2019 

Conteúdos Recursos 

From the Cradle - Image – 20 

Children’s Songs for Marimba Bart 

Quartier 

 

Variações para Multipercussão – Ney 

Rosauro 

 

Estudo nº2, Intermediate – M. Peters 

1 marimba, 1 caixa, 1 timbalão de 

chão, 1 ride, 1 triângulo com suporte, 

1 quarteto de baquetas de marimba, 

1 par de baquetas de caixa, 1 batente 

de triângulo, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura e movimentos corretos em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Exemplificar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Estabelecer pequenos objetivos; 

• Introduzir novas abordagens por ordem de dificuldade; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 
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A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório de marimba, 

caixa e multipercussão relativo ao programa do segundo período. Na primeira 

parte da aula foi trabalhada a peça de multipercussão onde o foco do trabalho 

realizado incidiu na 3ª variação.  

Como exercício de aplicação do método foi exemplificada a execução da a 3ª 

variação dizendo a subdivisão do compasso 1, 2, 3 em voz alta e 

posteriormente executada pelo aluno B em simultâneo com o professor. Após 

a assimilação do exercício em execução simultânea foi possível que o aluno B 

procedesse a uma execução autónoma. A realização deste exercício permitiu 

uma melhor perceção do esquema rítmico presente na 3ª variação e essa 

perceção permitiu uma melhor coordenação de movimentos necessários. 

Na segunda parte da aula foi definida a ordem do programa para o recital final 

e procedeu-se a uma simulação de recital.  

Com a simulação de recital pretendeu-se desenvolver a fluência de execução, 

a capacidade de autocrítica, a concentração e a postura em diferentes 

instrumentos. 

No final da aula foi definido o trabalho a desenvolver até ao momento do recital 

final de período onde foi determinado que o aluno B deveria rever a peça de 

multipercussão procurando definir melhor as diferentes pulsações presentes 

nas variações e deveria também trabalhar a clareza rítmica das diferentes 

células rítmicas presentes no estudo de caixa. 

Tabela 24 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno B 

 

25 de março de 2019 

Conteúdos Recursos 

From the Cradle - Image – 20 

Children’s Songs for Marimba Bart 

Quartier 

 

Variações para Multipercussão – Ney 

Rosauro 

 

Estudo nº2, Intermediate – M. Peters 

1 marimba, 1 caixa, 1 timbalão de 

chão, 1 ride, 1 triângulo com suporte, 

1 quarteto de baquetas de marimba, 

1 par de baquetas de caixa, 1 batente 

de triângulo, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Postura e movimentos corretos em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Exemplificar a técnica, postura e movimento corretos; 

• Estabelecer pequenos objetivos; 

• Introduzir novas abordagens por ordem de dificuldade; 

• Esclarecer qualquer dúvida que possa surgir; 

• Utilização do metrónomo; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 
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A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório de marimba, 

caixa e multipercussão para o recital final de período. 

Sendo o dia do recital final o objetivo da aula foi consolidar conhecimentos 

desenvolver processos de execução musical, competências de leitura e 

transmitir o espírito de responsabilidade que uma apresentação envolve. 

Como exercício de aplicação do método foi trabalhada a capacidade de ler a 

música por padrões e coordenar com a capacidade de ler à frente da música 

que executa em tempo real.  

O exercício consistiu em ocultar a célula rítmica a executar em tempo real em 

simultâneo com a execução por parte do aluno B. Após a execução completa 

do estudo de caixa foi possível aumentar a dificuldade do exercício tendo sido 

executado o estudo novamente, desta vez com a ocultação de duas células 

rítmicas a executar em tempo real. Considerou-se que houve um grande 

aproveitamento deste exercício por parte do aluno B pelo que o resultado se 

evidenciou nas prestações seguintes bem como no próprio recital final de 

período. 

Na segunda parte da aula foi apresentada a peça de multipercussão onde 

ainda persistiam algumas irregularidades na execução toda via essas 

irregularidades já não afetavam a pulsação da peça. Foram corrigidas as 

irregularidades identificadas e avançou-se para a última parte da aula.  

 Na parte final da aula procedeu-se à última simulação de recital tendo a 

prestação sido satisfatória. 

Tabela 25 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Aluno C 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno C 

 

5 de novembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Wind – David Friedman 

 

Three Dances for Solo Snare Drum - 

Waren Benson 

1 vibrafone, 1 caixa, 1 par de 

baquetas de caixa, 1 par de escovas, 

1 quarteto de baquetas de vibrafone, 

afinador, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura e movimento corretos em cada instrumento; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos dois instrumentos; 

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação, experimentação e imitação;  

• Identificação e divisão das frases musicais a melhorar; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Utilização do metrónomo; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

• Promover o à-vontade e a confiança; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

Sendo esta a primeira aula de aplicação do método, foi necessária uma 

contextualizar o aluno relativamente ao tema em estudo e qual o objetivo das 
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estratégias de leitura. Nesse seguimento foi necessário sublinhar que os 

resultados estarão ligados a concentração prestada durante a aplicação do 

método, e que é tida em conta uma sincera opinião quanto à utilidade dos 

exercícios.  

A presente aula foi dividida em duas partes, sendo a primeira parte dedicada 

a Caixa e a segunda parte dedicada ao vibrafone. 

Na primeira parte da aula o conteúdo trabalhado incidiu no primeiro andamento 

e leitura do segundo andamento da peça de caixa de Waren Benson. 

Primeiramente a aluna C fez uma apresentação do primeiro andamento, foram 

observadas imprecisões rítmicas, imprecisões técnicas e quebras na 

pulsação. Foi feito um trabalho de teor técnico procurando desenvolver a 

técnica do rufo, reduzindo a tensão dos pulsos mantendo a tensão apenas na 

pinça, foi desenvolvida a técnica das acentuações com recurso à visualização 

da diferente amplitude dos movimentos, foram revistos os Stikings e a destreza 

no ritmo em particular. (tercina de semicolcheia-colcheia). De seguida foi 

trabalhado o sentido de pulsação com recurso ao metrónomo usando uma 

pulsação mais calma e utilizando diferentes subdivisões de tempo. Foi na 

leitura do segundo andamento da obra que foi aplicado o método. 

O método consistiu em executar o ritmo das duas vozes em simultâneo nas 

pernas batendo o tempo forte com o pé. Após a conclusão do exercício foi 

pedido que marcasse todos os tempos com os dois pés sendo o pé direito o 

tempo forte e o pé esquerdo o tempo fraco. Com este exercício pretendeu-se 

desenvolver a coordenação psico-motora, o sentido de pulsação, a 

independência rítmica e a leitura.  

Seguidamente o exercício fora executado no instrumento com sucesso, 

permitindo avançar para outros aspetos importantes da peça tais como as 

nuances de dinâmicas. 

Tabela 26 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno C 

 

19 de novembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Three Dances for Solo Snare Drum - 

Waren Benson 

1 caixa, 1 par de baquetas de caixa, 

1 par de escovas, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

• Desenvolver coordenação psico-motora; 

• Desenvolver capacidade de concentração; 

• Desenvolver a memorização; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Desenvolver sentido de pulsação e ritmo; 

• Desenvolver sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver postura e movimento corretos em cada instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

  

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação e imitação;  

• Aprendizagem através da experimentação; 

• Identificação e divisão das frases musicais a melhorar; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Utilização do metrónomo; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

• Promover o à-vontade e a confiança; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

A presente sessão privilegiou a continuidade dos conteúdos desenvolvidos na 

sessão anterior dando principal enfoque à caixa.  
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O objetivo desta abordagem é desenvolver a técnica e melhor concretizar os 

efeitos exigidos na peça de caixa. Primeiramente procedeu-se a execução do 

segundo andamento por parte do aluno C onde foram detetadas as principais 

dificuldades e imperfeições. Foram debatidas opiniões e experimentadas 

diferentes perspetivas técnicas sobre a forma ideal de concretizar o efeito 

pretendido na peça. Foi trabalhado o sentido rítmico do swing com recurso ao 

metrónomo. O processo utilizado foi a execução da secção rítmica em 

pulsações variadas de forma a proporcionar experimentação e promover o à-

vontade na coordenação motora. Após a assimilação de diferentes pulsações 

foi pertinente acrescentar o sentido de visualização antecipada dos ritmos 

como exercício de aplicação do método. Com recurso a uma pulsação calma 

foi pedido ao aluno C que olhasse antecipadamente para um, dois ou até três 

tempos antes do que executava em tempo real. Inicialmente o exercício 

causou desconforto e o aluno C não atingia uma leitura fluente, porém após 

alguma experimentação a visualização da partitura mantinha um tempo de 

antecipação à execução em tempo real e tornou-se fluente. Fora relatado pelo 

aluno C que a dificuldade de ler duas vozes em simultâneo haveria sido 

colmatada pois teria oportunidade de processar a informação visual com mais 

tempo.  

No final do exercício o aluno C já dominava a leitura da seção rítmica a duas 

vozes na velocidade pretendida, porém ainda com alguma intermitência da 

concentração que esta exigia. Na parte final da aula procedeu-se à leitura do 

terceiro andamento, levantamento das principais secções a desenvolver os 

Stikings a utilizar e finalmente procedeu-se à experimentação da técnica de 

tocar baqueta contra baqueta contra caixa. 

A presente aula serviu de exemplo da importância que a mimética tem no 

desenvolvimento do percussionista e importância da imitação no processo de 

aprendizagem. O desenvolvimento de competências de leitura em sala de aula 

beneficia mais o aluno do que durante o estudo individual tornando a 

aprendizagem dos percussionistas e o processo ensino/aprendizagem mais 

eficaz. 

Tabela 27 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 



 

 

145 

 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno C 

 

26 de novembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Elementary Snare Drum Studies by 

Michael Peters, estudo nº 20 

Folha de exercícios – Rrudimental 

Exercices for Snare Drum 

1 caixa, 1 par de baquetas de caixa, 

1 par de escovas, metrónomo, lápis e 

borracha 

 

Objetivos / Competências 

• Desenvolver coordenação psico-motora; 

• Desenvolver capacidade de concentração; 

• Desenvolver a memorização; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Desenvolver sentido de pulsação e ritmo; 

• Desenvolver sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver postura e movimento corretos em cada instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

  

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação e imitação;  

• Aprendizagem através da experimentação; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Utilização do metrónomo; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

• Promover o à-vontade e a confiança; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

No seguimento do trabalho realizado na sessão anterior e por apelo às 

necessidades do aluno C, o objetivo da presente sessão incidiu no 

desenvolvimento da leitura rítmica e no desenvolvimento da técnica de caixa. 
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Foram revistos e exemplificados exercícios como o Paradidle onde foram 

detetadas algumas imperfeições no movimento que influenciavam a eficácia 

da sua concretização e foi sublinhada a importância da precisão que deve ser 

trabalhada e desenvolvida ao longo de todo o percurso enquanto performer.  

De seguida foi explicado e exemplificado o Flam-Tap. Este exercício que 

consiste em acrescentar uma apogiatura rítmica a cada duas notas é um 

exercício fundamental no estudo da percussão que é usado por vários 

pedagogos de referência em Portugal. Este exercício tem grande implicação e 

pressupões o bom uso dos movimentos.  

Na primeira aproximação que o aluno C praticou foi privilegiado o método por 

imitação, foi explicado o movimento baixo (Down) e o movimento cima (Up), 

seguidamente procedeu-se à experimentação por imitação sem ritmo. 

Após a assimilação correta dos movimentos exigidos foi acrescentado ritmo 

ao exercício explicando em que altura ocorrem diferentes movimentos em 

simultâneo. Recorreu-se uma vez mais à exemplificação para exibir a altura 

em que acontecem e como devem ser executados os movimentos pretendidos.  

Este exercício desenvolve a coordenação psico-motora e como exercício de 

aplicação do método foi feita a execução do exercício em espelho privilegiando 

também a execução em simultâneo. O exercício consistiu em executar o 

exercício frente a frente. Para que a visualização do exercício por parte dos 

intervenientes fosse paralela o aluno C iniciou o exercício com a mão direita 

(Flam esquerdo) e o aluno estagiário iniciou o exercício com a mão esquerda 

(Flam direito). 

Primeiramente o exercício fez-se com recurso a uma velocidade calma para 

que fossem assimilados os movimentos em simultâneo, a velocidade foi 

aumentada lentamente promovendo o relaxamento dos músculos e 

privilegiando sempre uma boa postura. 

A segunda parte da aula teve como objetivo melhorar a leitura rítmica. O 

primeiro estudo utilizado foi o nº 20 Elementary Studies for Snare Drum by M. 

Peters onde se procurou desenvolver a velocidade da leitura e desenvolver 

uma leitura mais eficaz procurando ver antecipadamente as nuances rítmicas 

privilegiando-as visualmente.  
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Seguidamente foi feita a leitura dos estudos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

do método Intermediate Studies for Snare Drum by M. Peters.  

A utilização deste método teve como objetivo desenvolver no aluno C a leitura 

visual e também a técnica das duplas. A utilização de diferentes métricas 

rítmicas permitiu que o aluno C compreendesse a leitura visual em diferentes 

perspetivas e também que desenvolvesse a técnica em diferentes 

abordagens. 

Tabela 28 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno C 

 

3 de dezembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Intermediate Studies for Snare Drum 

by M. Peters 

Wind – D. Friedman 

1 caixa, 1 vibrafone, 1 par de 

baquetas de caixa, um quarteto de 

baquetas de vibrafone, metrónomo, 

lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Desenvolver coordenação psico-motora; 

• Desenvolver capacidade de concentração; 

• Desenvolver a memorização; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Desenvolver sentido de pulsação e ritmo; 

• Desenvolver sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver postura e movimento corretos em cada instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

  

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação e imitação;  

• Aprendizagem através da experimentação; 

• Identificação e divisão das frases musicais a melhorar; 
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• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Utilização do metrónomo; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

• Promover o à-vontade e a confiança; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

A presente sessão foi dividida em duas partes sendo a primeira dedicada a 

caixa e a segunda parte dedicada ao vibrafone.  

Na primeira parte procede-se à leitura do estudo nº 3 do livro Intermediate 

Studies for Snare Drum by M. Peters. A principal dificuldade do aluno C foi 

manter a pulsação e seguir as diferentes dinâmicas. Como exercício de 

aplicação do método foi pedido ao aluno C que Solfejasse o estudo em voz 

alta em conjunto com o aluno estagiário, marcando todos os tempos baqueta 

contra baqueta. O solfejo foi repetido e desta vez, foi pedido marcasse a 

pulsação, desta vez marcando a pulsação baqueta contra baqueta compasso 

a compasso. Desta forma O aluno C interiorizou melhor os ritmos presentes 

no estudo, as diferentes nuances dinâmicas e a pulsação estabilizou. Aquando 

da segunda execução do estudo nº3 do método Intermediate Snare Drum 

Studies by M. Peters e após a aplicação do solfejo com marcação da pulsação, 

o aluno C demonstrou um elevado nível de interiorização das várias nuances 

rítmicas, dinâmicas presentes no estudo. 

Considerou-se que os exercícios utilizados transmitiram ao aluno C uma 

perspetiva mais esclarecida da abordagem a ter ao fazer leitura à primeira vista 

e permitiu uma grande aproximação ao resultado final pretendido. 

Considerou-se grande a eficácia do método aplicado visto que todo o processo 

requereu de quinze minutos da aula e foi possível beneficiar o restante tempo 

de aula no instrumento seguinte. Salienta-se a atitude positiva e pró-ativa que 

o aluno C teve neste exercício e a abertura que demostrou nas aulas de 

aplicação do método.  

A segunda parte da aula teve em vista a preparação da peça de vibrafone. 

Inicialmente o aluno C executou a peça evidenciando a necessidade de 

trabalhar a junção de diferentes secções da última página da peça. Verificou-
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se que a abordagem mais vantajosa a ter seria trabalhar a primeira secção da 

peça. O objetivo é desenvolver as questões de dinâmicas e interpretação 

musical. Foi feito o levantamento dos aspetos expressivos e foram analisadas 

as relações existentes entre si. Seguidamente foi feita uma execução da 

primeira secção da obra procurando exagerar cada uma das nuances 

dinâmicas. Este foi um processo de experimentação em que foi dada a 

liberdade para o erro pudesse ocorrer. Não obstante seria imperativo que a 

atenção se centrasse nas questões de contraste de dinâmicas entre a mão 

direita e a mão esquerda. Permanentemente foi pedida uma autocritica após 

cada execução. Quando o aluno C assimilou as diferentes nuances de 

dinâmicas foi possível avançar para a secção seguinte. Na secção seguinte a 

principal dificuldade do aluno C foi conseguir amplitude sonora suficiente para 

executar a nuance dinâmica escrita na peça. Foi detetado que o fator que 

estava a impedir uma maior amplitude sonora era de foro técnico pois o aluno 

não possuía conforto técnico suficiente para fazer maior amplitude de 

movimento das baquetas. Sendo esta uma secção em que é suposto usar as 

esquinas das lâminas é também uma secção em que é propicio errar notas.  

Como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno C que executasse 

um exercício de esquinas durante a semana de estudo com vista a colmatar a 

dificuldade detetada. Foi explicado e exemplificado como deveria ser 

executado corretamente este exercício. Seguidamente foi sublinhando que o 

foco da concentração durante o estudo é o movimento que deve ser o mais 

amplo possível e que deve acertar com a baqueta sempre nas esquinas das 

lâminas. O exercício consistia em que cada mão faria um intervalo de meio 

tom, mão esquerda (baqueta 1 Dó, baqueta 2 Dó#) e que o intervalo entre as 

mãos seria de uma quarta perfeita, mão direita (baqueta 3 Fá, baqueta 4 Fá#). 

O exercício consistia em fazer um compasso quatro por quatro de semínimas 

progredindo meio tom a cada compasso. 

Conclui com esta sessão que o aluno C abriu novos horizontes e ultrapassou 

dificuldades identificadas nas sessões anteriores. O objetivo do professor 

passa por ajudar e motivar o aluno. O estímulo e a motivação são essenciais 

no ensino da música. Nesse sentido o professor deve ajudar a ultrapassar 

barreiras do conhecimento e da prática musical, estabelecer gradualmente 
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novos desafios com o objetivo de promover uma formação sustentada e 

completa. 

Tabela 29 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno C 

 

10 de dezembro de 2018 

Conteúdos Recursos 

Wind – D. Friedman 1 vibrafone, um quarteto de baquetas 

de vibrafone, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

• Desenvolver coordenação psico-motora; 

• Desenvolver capacidade de concentração; 

• Desenvolver a memorização; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Desenvolver sentido de pulsação e ritmo; 

• Desenvolver sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Desenvolver postura e movimento corretos em cada instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

 

• Aprendizagem através da experimentação; 

• Aprendizagem através da repetição 

• Identificação e divisão das frases musicais a melhorar; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Utilização do metrónomo; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

• Promover o à-vontade e a confiança; 
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Relatório de Aula Aproveitamento: 3 

A presente sessão teve como objetivo preparar a totalidade da peça Wind de 

David Friedman para vibrafone. Inicialmente procedeu-se à execução do 

exercício de aplicação do método que teve como objetivo desenvolver a 

técnica de tocar nas esquinas das lâminas e aumentar a amplitude de 

movimento. O aluno C relatou estar mais à vontade na secção em questão e 

na execução do exercício evidenciou também maior amplitude sonora.  

Seguidamente procedeu-se à execução da peça Wind de David Friedman.  

O aluno C demonstrou ter feito o trabalho de junção das diferentes secções da 

última página da peça e demonstrou segurança no trabalho realizado 

individualmente. Após a execução foi notória a evolução da consciência dos 

contrastes pretendidos. Foram detetadas imperfeições numa das secções que 

careceram de correção dos stikings utilizados pois estavam a afetar 

diretamente a pulsação pretendida e foi detetada a dificuldade de executar os 

acentos corretos numa das secções seguintes.  

Procedeu-se a uma revisão dos stikings em conjunto com o aluno C procedeu-

se a assimilação dos mesmos.  

Na execução seguinte a pulsação da secção trabalhada foi mais estável e a 

junção das secções fora mais conseguida. Mais adiante na peça foi detetado 

que existia dificuldade em executar as acentuações escritas. Como exercício 

de aplicação do método foi sugerido que o aluno executasse a passagem com 

recurso a uma pulsação lenta dizendo as acentuações em voz alta. Foi pedido 

ao aluno que o foco da sua concentração fosse em mantes as baquetas 

próximas do instrumento com exceção da baqueta que iria executar a 

acentuação 

No final da sessão foi realçado o trabalho desenvolvido desde a última sessão. 

Tabela 30 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

 

 

 

 

 



 

 

152 

 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno C 

 

7 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

Wind – David Friedman 

Marimba Dances – Ross Edwards 

1 Vibrafone, um quarteto de baquetas 

de vibrafone, 1 Marimba, quarteto de 

baquetas de marimba, metrónomo, 

lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

 

• Desenvolver coordenação psico-motora; 

• Desenvolver capacidade de concentração; 

• Desenvolver a memorização; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Desenvolver sentido de pulsação e ritmo; 

• Desenvolver sincronização e alternância com 4 baquetas; 

• Desenvolver postura e movimento corretos em cada instrumento; 

 

 

Estratégias / Metodologias 

  

• Rentabilizar o tempo de aula repartindo-o equitativamente pelos dois 

instrumentos: vibrafone e marimba; 

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação e imitação;  

• Aprendizagem através da experimentação; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Utilização do metrónomo; 
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• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

A presente sessão teve por objetivo solidificar os conhecimentos na peça de 

vibrafone e apresentar a peça de marimba.  

A sessão iniciou com a execução da totalidade da obra Wind onde foram 

detetadas insegurança e imperfeição técnica na seção das acentuações. Com 

vista a colmatar essas lacunas foi utilizado como exercício de aplicação do 

método a execução em simultâneo de professor e aluno da secção em 

questão. Foi explicado e exercitado com recurso à técnica de espelho com 

professor frente ao aluno que a técnica correta privilegia a proximidade das 

baquetas ao teclado, apenas a baqueta que irá utilizar para executar a 

acentuação é que se deve afastar previamente descrevendo sempre um 

movimento continuo. Primeiramente foram divididos os motivos presentes na 

secção, recorrendo à repetição de cada motivo em conjunto professor e aluno 

e finalmente se procedeu à abordagem completa da secção. O aluno C foi 

incentivado a criar um exercício que incida na problemática da acentuação em 

quatro baquetas para apresentar na próxima aula. 

Na segunda parte da aula o aluno C apresentou a peça Marimba Dances. A 

quando da apresentação o aluno C evidenciou dificuldade em manter a 

pulsação demonstrando tendência para acelerar em determinados motivos 

rítmicos.  

Como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno C que solfejasse 

a secção marcando a pulsação com palmas. Numa primeira fase foi pedido ao 

aluno que executasse a pulsação em todos os tempos e aquando do solfejo 

onde foi evidente que a oscilação da pulsação se mantinha. Como recurso ao 

exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno que executasse o ritmo 

da secção em questão na caixa com utilização do metrónomo no início de cada 

compasso. Seguidamente foi pedido que solfejasse marcando o tempo com as 

mãos em diferentes pulsações. 

Seguidamente procedeu-se à execução na marimba com recurso ao 

metrónomo e o aluno apresentou a secção sem oscilar a pulsação. Ficou 

patente que a perceção da pulsação da secção trabalhada não era a mais 
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correta. Mostrou-se útil a assimilação dos motivos rítmicos em diferentes 

pulações pois forneceu uma melhor perceção da pulsação geral da peça.  

Tabela 31 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno C 

 

21 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

 

Peça nº I Twenty solos for Timpani - 

Vic Firth  

Wind – David Friedman 

Marimba Dances – Ross Edwards 

1 Vibrafone, 1 Marimba, 4 tímpanos, 

um quarteto de baquetas de 

vibrafone, quarteto de baquetas de 

marimba, um par de baquetas de 

tímpanos, metrónomo, lápis e 

borracha 

Objetivos / Competências 

 

• Desenvolver coordenação psico-motora; 

• Desenvolver capacidade de concentração; 

• Desenvolver a memorização; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Desenvolver sentido de pulsação e ritmo; 

• Desenvolver sincronização e alternância com 4 baquetas; 

• Desenvolver postura e movimento corretos em cada instrumento; 

 

 

Estratégias / Metodologias 

  

• Rentabilizar o tempo de aula repartindo-o equitativamente pelos dois 

instrumentos: vibrafone e marimba; 
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• Explicação da técnica e da postura do corpo através da 

exemplificação e imitação;  

• Aprendizagem através da experimentação; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Utilização do metrónomo; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

A presente sessão teve como objetivo a preparação para o recital semestral. 

A aula começou com a apresentação da peça de tímpanos onde foram 

detetadas hesitações no procedimento dos Stikings corretos e inseguranças 

nas passagens mais rápidas que estavam a afetar a estabilidade da pulsação. 

Foi também feito um reparo à postura tida aquando da execução atentando 

para que não tivesse o telemóvel no bolso e que tirasse o relógio pois afeta o 

livre movimento dos membros. A pedido do aluno C foram esclarecidas 

dúvidas que existiam quanto aos Stikings a utilizar. 

Como exercício de aplicação do método foi pedido ao aluno C que executasse 

os ritmos da peça de tímpanos na caixa, utilizando os stikings escritos 

estabelecidos pelo professor explorando desenvolver a destreza e velocidade. 

Seguidamente foi pedido que executasse a peça nos tímpanos tendo sido 

notória a evolução do conhecimento de movimentos exigidos nas passagens 

onde foram denotadas hesitações.   

Seguidamente procedeu-se à execução da peça de vibrafone onde o aluno C 

demonstrou ter adquirido grande conhecimento da peça e mostrou dominar as 

diferentes nuances musicais, rítmica, melódica, técnica e de indicações 

expressivas. Foi sugerido que o aluno C experimentasse diferentes baquetas 

de vibrafone a fim de escolher o quarteto ideal para usar no recital semestral. 

A última parte da aula teve como objetivo a apresentação do primeiro 

andamento da peça de Marimba. Na apresentação da peça o aluno C teve 

algumas paragens involuntárias e a pulsação nem sempre era estável. Foi 

detetado que a maior parte das oscilações da pulsação aconteciam quando o 

aluno realizava o salto de oitava no instrumento. Com vista a colmatar esta 
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dificuldade de movimento procedeu-se a aplicação de um exercício 

metodológico em que o aluno simula a passagem no instrumento e procura 

antecipar o movimento do corpo a fim de realizar o salto de oitava sem afetar 

a estabilidade da pulsação. Primeiramente procedeu-se a exemplificação e 

seguidamente à experimentação. Inicialmente o exercício foi feito com recurso 

a uma pulsação calma até atingir a velocidade pretendida. O exercício 

mostrou-se de grande utilidade pois permitiu que o aluno compreendesse o 

que deveria fazer em todas as situações que o salto de oitava acontece na 

peça quer quando o movimento é ascendente (direita), quer descendente 

(esquerda) e conseguiu atingir o objetivo pretendido. 

Seguidamente foi feito um trabalho de revisão de indicações expressivas que 

visou realçar a diferença de dinâmicas. O pretendido foi que para diferentes 

dinâmicas fosse realizado um movimento diferente, que executasse maior 

amplitude de movimento das baquetas nas secções de forte e que diminuísse 

a amplitude de movimento nas secções de piano. Para isso o professor 

exemplificou tocando a peça. O professor realçou que o aluno C deveria 

transmitir mais energia na tercina de semicolcheia. 

No final da aula o professor transmitiu confiança para o aluno C elogiando o 

trabalho realizado na peça de vibrafone, incentivando para continue o seu 

trabalho nas peças de tímpanos e de marimba.       

Tabela 32 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Planificação de aula 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -Estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno C 

 

28 de janeiro de 2019 

Conteúdos Recursos 

 

Wind – David Friedman 

Marimba Dances – Ross Edwards 

1 Vibrafone, 1 Marimba, um quarteto 

de baquetas de vibrafone, quarteto 

de baquetas de marimba, 

metrónomo, lápis e borracha 

 

 

Objetivos / Competências 

 

• Desenvolver coordenação psico-motora; 

• Desenvolver capacidade de concentração; 

• Desenvolver a memorização; 

• Desenvolver a realização de diferentes dinâmicas mantendo a técnica; 

• Desenvolver postura e movimento corretos em cada instrumento; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Desenvolver autonomia de estudo; 

• Desenvolver capacidade de autocritica; 

• Desenvolver sentido de pulsação e ritmo; 

• Desenvolver sincronização e alternância com 4 baquetas; 

• Desenvolver postura e movimento corretos em cada instrumento; 

Estratégias / Metodologias 

  

• Rentabilizar o tempo de aula repartindo-o equitativamente pelos dois 

instrumentos: vibrafone e marimba; 

• Explicação da técnica e da postura do corpo através da 

exemplificação e imitação;  

• Aprendizagem através da experimentação; 
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• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Utilização do metrónomo; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 4 

A presente sessão teve como objetivo a preparação para o recital final do 

primeiro semestre. Sendo esta a última aula antes da apresentação torna-se 

fundamental que o aluno tenha oportunidade de executar o repertório com 

vista a elevar os níveis de confiança em si próprio e segurança nas obras que 

irá executar.  

Inicialmente procedeu-se a execução do primeiro andamento da obra Marimba 

Dances. Ocorreram perdas de pulsação que foram colmatadas com recurso 

ao movimento e expressão corporal, foi dado o exemplo das danças tribais e 

pedido ao aluno C que entoasse a melodia sentindo o tempo dançando da 

direita para a esquerda similar a um pendulo.  

Foi detetada imprecisão rítmica na passagem da quarta para a quinta página 

que também foi trabalhada com recurso à metodologia de expressão corporal.  

O exercício de aplicação do método consistiu em marcar a subdivisão da 

pulsação com as mãos nas pernas e marcar o início do compasso com os pés 

no chão dizendo o ritmo escrito na peça. Seguidamente procedeu-se à 

execução do ritmo escrito em simultâneo professor/aluno. 

Seguidamente procedeu-se à execução da peça Wind onde foi aconselhado 

que o aluno C trocasse para um quarteto mais duro a fim de obter mais 

definição na articulação do som do instrumento.  

Para finalizar o aluno C procedeu a execução da peça com as baquetas 

sugeridas pelo professor e ficou definido que o aluno iria utilizar o quarteto com 

melhor definição de articulação. 

Tabela 33 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Aluno D 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno D 

 

25 de março de 2019 

Conteúdos Recursos 

Elementary Snare Drum Studies by 

M. Peters estudo nº 13 

 

VibraSlow - E. Sejourné 

 

Alegro – Ney Rosauro 

1 vibrafone, 1 ride, 1 triângulo, 1 

timbalão de chão, 2 baquetas de 

vibrafone, 2 baquetas de 

multipercussão, 1 batente de 

triângulo, sistema sonoro, 

metrónomo, lápis e borracha 

 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação e imitação;  

• Explicação do movimento com recurso à metáfora; 

• Análise das obras a trabalhar identificação da estrutura da obra; 

• Identificação e divisão das frases musicais a trabalhar; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 
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• Execução de cada frase até desenvolver à-vontade e confiança; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 5 

Sendo esta a primeira aula de aplicação do método, foi necessária uma 

contextualizar o aluno relativamente ao tema em estudo e qual o objetivo das 

estratégias de leitura. Nesse seguimento foi necessário sublinhar que os 

resultados estarão ligados a concentração prestada durante a aplicação do 

método, e que é tida em conta uma sincera opinião quanto à utilidade dos 

exercícios. Sendo o dia do recital final de período o objetivo da sessão foi 

solidificar o conhecimento dos conteúdos estudados e consciencializar o aluno 

acerca das diferentes nuances de pulsação e de dinâmica presentes no 

repertório.  

Primeiramente o aluno D procedeu à apresentação do repertório do recital final 

onde foi apontado pelo professor que o aluno D deveria melhorar a 

performance do Alegro nº 2 de Ney Rosauro para multipercussão. Como 

exercício de aplicação do método foi pedido que o aluno trabalhasse a peça 

com recurso ao uso do metrónomo e que solfejasse cada voz individualmente. 

Após a conclusão do solfejo foi pedido que o aluno D que executasse 

novamente a peça de multipercussão. O aluno D demonstrou ter aprofundado 

o conhecimento das diferentes frases porem ainda não conseguiria manter a 

pulsação estável na mudança de baquetas. Na segunda execução o professor 

marcou a pulsação simultaneamente verificando-se uma maior estabilidade da 

pulsação. 

Finalmente procedeu-se à simulação de recital final com a realização de todos 

os procedimentos envolvidos na apresentação pública. 

É de destacar a abertura demonstrada pelo aluno D em todo o processo de 

ensino, a disponibilidade e entrega tida para cada uma das abordagens feitas 

nos exercícios adotados quer nas aulas individuais como no workshop 

realizado. 

Tabela 34 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno D 

 

29 de abril de 2019 

Conteúdos Recursos 

Elementary Snare Drum Studies by 
M. Peters, Estudo nº 14 
 
Suite para 32 Notas - E. Sejourné 
 
III Waltzer - N. J. Zivkovic 

1 vibrafone, 1 marimba, 1 caixa, 1 

quarteto de baquetas de vibrafone, 1 

par de baquetas de marimba, 1 par 

de baquetas de caixa, metrónomo, 

lápis e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver 

Estratégias / Metodologias 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação e imitação;  

• Explicação do movimento com recurso à metáfora; 

• Análise das obras a trabalhar identificação da estrutura da obra; 

• Identificação e divisão das frases musicais a trabalhar; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

• Execução de cada frase até desenvolver à-vontade e confiança; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 5 
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A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório relativo ao 

3º período. A sessão iniciou com a apresentação do estudo de caixa em que 

aluno D demonstrou ainda não ter assimilado o sentido de contratempo. Com 

vista a melhorar a capacidade rítmica foi pedido ao aluno D que solfejasse 

marcando a pulsação baqueta contra baqueta. Como exercício de aplicação 

do método foi pedido ao aluno D que usasse a letra “e” para ditar as pausas 

de colcheia. (Exemplo: Tá e Tá e Tá e), para as pausas de semínima e de 

mínima o aluno expressa a numeração da duração do tempo de pausa ditando 

o número um e um, dois  

respetivamente.  

Ao ditar a subdivisão da pulsação o aluno D expressou a compreensão total 

do ritmo descrito no estudo e desenvolve a globalidade das competências 

presentes no repertório estudado. A segunda execução do estudo demonstrou 

maior segurança na subdivisão do tempo e mostrou maior segurança no 

sentido de pulsação evidenciando a métrica do compasso.  

A segunda parte da aula teve como objetivo trabalhar a peça de marimba. A 

apresentação feita pelo aluno D demonstrou que o aluno se encontrava ainda 

numa fase precoce do estudo da obra pelo que foi necessário fazer o trabalho 

básico na abordagem ao novo repertório. Como exercício de aplicação do 

método foi pedido ao aluno D que realizasse uma análise visual à obra com 

objetivo de detetar secções consideradas problemáticas tais como saltos na 

melodia que possam dificultar a execução da obra. Após a análise visual e 

após ser feita a identificação dos locais a antecipar na visualização da partitura 

procedeu-se ao solfejo do ritmo e das notas com marcação de todos os tempos 

com baqueta contra baqueta. 

Após a primeira leitura foi pedido ao aluno D que realizasse o solfejo marcando 

a pulsação compasso a compasso objetivando que o aluno desenvolvesse a 

competência de sentir o tempo de valsa presente na peça. 

A parte final da aula teve como objetivo a preparação da peça de vibrafone. 

Sendo esta a primeira obra em que o aluno D necessitará de usar as quatro 

baquetas procedeu-se à explicação da técnica Stevens e dos movimentos 

pretendidos. Primeiramente procedeu-se à leitura da peça e posteriormente foi 

feita a execução. 

Tabela 35 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor -estagiário: Hélder 

Monteiro 

Aluno D 

 

6 de maio de 2019 

Conteúdos Recursos 

Elementary Snare Drum Studies by 

M. Peters, Estudo nº 14 

Suite para 32 Notas - E. Sejourné 

III Waltzer - N. J. Zivkovic 

1 vibrafone, 1 marimba, 1 caixa, 1 par 

de baquetas de vibrafone, 1 quarteto 

de baquetas de marimba, 1 par de 

baquetas de caixa, metrónomo, lápis 

e borracha 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver 

Estratégias / Metodologias 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação e imitação;  

• Explicação do movimento com recurso à metáfora; 

• Análise das obras a trabalhar identificação da estrutura da obra; 

• Identificação e divisão das frases musicais a trabalhar; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

• Execução de cada frase até desenvolver à-vontade e confiança; 

Relatório de Aula Aproveitamento: 5 
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A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório de caixa, 

vibrafone e marimba relativo ao 3º período. Primeiramente procedeu-se à 

apresentação do estudo de caixa em que o aluno D realizou uma pulsação 

mais estável, contudo ainda expôs algumas hesitações. Dada a recorrência 

das hesitações foi sugerido como exercício de aplicação do método que o 

aluno solfejasse em voz alta simultaneamente à execução do estudo. Foi feita 

uma primeira exemplificação do solfejo e seguidamente procedeu-se à 

experimentação. Durante o exercício o aluno D demonstrou ser capaz de 

realizar o exercício coordenando corretamente as duas tarefas, toda via, 

ocorreram algumas falhas de concentração em que o aluno D parava de cantar 

continuando a execução.  

A segunda parte da sessão visou a apresentação da peça de vibrafone. 

Primeiramente foi feita uma revisão da técnica Stevens e posteriormente foi 

feita a execução da obra. Ficou demonstrado que o aluno D assimilou a correta 

forma de segurar as baquetas carecendo ainda da assimilação dos 

movimentos pretendidos. Como exercício de aplicação do método foi pedido 

ao aluno que executasse as escalas de Dó M, Fá M, sol M e os respetivos 

arpejos com o objetivo de desenvolver a técnica e contacto com o instrumento. 

Para tirar maior partido do exercício de aplicação do método foi pedido ao 

aluno D que realizasse cada escala e arpejo primeiro na dinâmica de piano e 

posteriormente na dinâmica forte para que desenvolvesse a perceção do 

contrastante de movimentos pretendidos.  

A última parte da aula teve como objetivo a preparação da peça de marimba. 

A apresentação da peça de marimba demonstrou que o aluno D ainda não tem 

uma execução fluente. A causa apontada para pouca fluência de execução foi 

que o aluno D era a falta de coordenação da leitura visual com a execução 

prática, também era recorrente a correção de notas erradas durante a 

execução o que constantemente interrompia a normal fluência da melodia. 

Como exercício de aplicação do método foi explicado ao aluno D a importância 

do correto uso do contacto visual com a partitura durante a execução e a 

importância de seguir na execução sem corrigir notas erradas. Seguidamente 

procedeu-se à identificação dos locais da peça mais apropriados para retomar 

o contacto visual com o instrumento e procedeu-se à experimentação do 
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exercício. Inicialmente o aluno D mostrou algum desconforto em seguir a 

execução sem possibilidade de corrigir notas erradas, porém após alguma 

prática do exercício demonstrando ter capacidade para coordenar as duas 

tarefas simultaneamente. 

Tabela 36 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor Estagiário: Hélder Monteiro 

Aluno D 

 

13 de maio de 2019 

Conteúdos Recursos 

Elementary Snare Drum Studies by 

M. Peters, Estudo nº 14 

 

Suite para 32 Notas - E. Sejourné 

 

III Waltzer - N. J. Zivkovic 

1 vibrafone, 1 marimba, 1 caixa, 1 

quarteto de baquetas de vibrafone, 1 

par de baquetas de marimba, 1 par 

de baquetas de caixa, metrónomo, 

lápis e borracha 

 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 

• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver  

• Adquirir hábitos de estudo diário 

 

 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos três instrumentos; 

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação e imitação;  

• Explicação do movimento com recurso à metáfora; 
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• Análise das obras a trabalhar identificação da estrutura da obra; 

• Identificação e divisão das frases musicais a trabalhar; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Utilização do metrónomo após primeira leitura; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

• Execução de cada frase até desenvolver à-vontade e confiança; 

 

Relatório de Aula Aproveitamento: 5 

A presente sessão teve como objetivo a preparação do repertório de caixa, 

vibrafone e marimba relativo ao 3º período. Primeiramente procedeu-se à 

apresentação do estudo de caixa onde o aluno D evidenciou não estar 

completamente à vontade nos contratempos do estudo o que provocou 

oscilação da pulsação durante a performance. Primeiramente foi abordada a 

postura tida durante a execução, a coluna não esteve reta durante todo o 

estudo e ao longo da apresentação as baquetas não percutiam 

uniformemente o centro da pele do instrumento.  

Após a assimilação das questões de postura passamos para o exercício de 

aplicação do método, foi pedido ao aluno D que dissesse verbalmente a 

pulsação simultaneamente à execução no instrumento tendo este 

demonstrado alguma descoordenação na articulação das duas tarefas na 

primeira experiência, após a experimentação, o aluno D concluiu o exercício. 

Seguidamente procedeu-se a apresentação da peça de vibrafone. Na 

execução o aluno D demonstrou ter um bom conhecimento da Suite. Durante 

a execução denotou-se que a técnica de segurar as quatro baquetas não era 

igual nas duas mãos e foi pertinente fazer uma revisão desse aspeto técnico. 

Após a assimilação da correta posição das baquetas foi pedido ao aluno D 

que corrigisse o local onde deve percutir as lâminas. Como exercício de 

aplicação do método foi pedido ao aluno D que realizasse as escalas de Sib 

M, Ré M e respetivos arpejos com o objetivo de que fossem assimilados os 

movimentos necessários para percutir o meio de todas das lâminas e para 

aumentar a amplitude de movimentos necessário para obter maior amplitude 

sonora. A parte final da aula teve como objetivo a preparação do repertório 
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de marimba. Na execução da melodia o aluno D teve algumas paragens 

resultantes do pouco conhecimento a cerca das nuances das frásicas pelo foi 

pertinente aprofundar os seus conhecimentos. Como exercício de aplicação 

do método foi pedido ao aluno D que realizasse uma análise visual e 

identificasse as semelhanças e diferenças presentes nas frases. 

Seguidamente procedeu-se ao solfejo das notas com simulação no 

instrumento em que se objetivou desenvolver a noção de espaço e controlo 

visual com a partitura. No final da aula o aluno D procedeu a uma última 

execução da melodia de marimba onde, apesar de algumas falhas, 

demonstrou estar menos dependente de olhar o instrumento.  

Tabela 37 Processo de verificação da funcionalidade do método. 

 

Professor Cooperante: Luís Oliveira 

Professor Estagiário: Hélder Monteiro 

Aluno D 

 

27 de maio de 2019 

Conteúdos Recursos 

Elementary Snare Drum Studies by 

M. Peters, Estudo nº 14 

 

AGOROCK Juskowiak e Oliver Lacau  

 

Single-Stroke Study nº4 – G. Whaley 

 

Suite para 32 Notas - E. Sejourné 

 

III Waltzer - N. J. Zivkovic 

1 vibrafone, 1 marimba, 1 caixa, 1 

bateria, 2 tímpanos, 1 par de 

baquetas de vibrafone, 1 par de 

baquetas de marimba, 1 par de 

baquetas de tímpanos, 1 par de 

baquetas de caixa, metrónomo, lápis 

e borracha 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos / Competências 

• Coordenação psico-motora; 

• Fluência da leitura; 
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• Capacidade de concentração; 

• Sentido de pulsação e ritmo; 

• Sincronização e alternância com 2 baquetas; 

• Postura correta em cada instrumento; 

• Organização do trabalho a desenvolver  

• Adquirir hábitos de estudo diário 

Estratégias / Metodologias 

 

• Repartição igual do tempo de aula pelos cinco instrumentos; 

• Explicação da técnica de segurar as baquetas e da postura do corpo 

através da exemplificação; 

• Explicação do movimento com recurso à metáfora e imitação; 

• Análise das obras a trabalhar identificação da estrutura da obra; 

• Identificação e divisão das frases musicais a trabalhar; 

• Introduzir novas abordagens por sequência da assimilação das 

anteriores e por graus de dificuldade; 

• Utilização do metrónomo; 

• Execução em simultâneo, de professor e aluno; 

• Execução de cada frase até desenvolver à-vontade e confiança; 

 

Relatório de Aula Aproveitamento: 5 

A presente sessão teve como objetivo a preparação e escolha do repertório a 

executar no recital final de período. Primeiramente procedeu-se à execução 

de todo o programa do período. O aluno D demonstrou ter assimilado todos os 

conteúdos presentes no estudo de tímpanos tendo apenas pecado na técnica 

de segurar as baquetas. Seguiu-se a peça de marimba onde o aluno D 

demonstrou ter assimilado corretamente a melodia, porém a pulsação foi 

bastante reduzida em relação é pulsação pretendida. Relativamente à peça de 

vibrafone o aluno D hesitou no inicialmente, mas não parou e concluiu a 

execução mesmo não tendo realizado o movimento pretendido. A peça de 

bateria e o estudo de caixa foram destacadamente as apresentações menos 

conseguidas. Na execução da peça de bateria ficou patente a descoordenação 

e a falta de assimilação dos ritmos presentes. Como exercício de aplicação do 
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método foi pedido ao aluno D que solfejasse a parte da caixa e do bombo com 

marcação simultânea da pulsação. Após o correto solfejo procedeu-se à 

execução instrumental ainda apenas com estes dois elementos. A fase 

posterior da aplicação do método consistiu na junção de todos os elementos 

presentes na peça. Finalmente procedeu-se à execução em simultâneo com o 

playalong. No final da aula ficou decidido que o aluno D iria executar a peça 

de bateria, a peça de marimba e o estudo de tímpanos no recital final.  

Tabela 38 Processo de verificação da funcionalidade do método. 
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