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resumo 
 
 

Atualmente, estamos perante uma sociedade em que as artes estão bas-
tante presentes e cada vez são mais divulgadas, como é o caso da Mú-
sica. Mesmo antes do nascimento, o ser humano vive num mundo sonoro, 
que o vai acompanhar para o resto da sua vida.  
No contexto educativo, a educação musical ainda não é explorada na sua 
plenitude, uma vez que os docentes assumem que para tal têm de ter 
conhecimentos musicais específicos. No entanto, tal não é necessário 
pois a Música vai muito além de cantar ou tocar um instrumento. Música 
é muito mais do que uma arte e, por isso, desenvolve no ser humano com-
petências muito diversas. Assim, esta deve estar contemplada em todos 
os contextos da vida da criança – escolar e não escolar – tal como a Ma-
temática, que é imprescindível para o nosso quotidiano. 
Nesta ótica, surge o presente estudo que tem por base a relação entre 
Matemática e Música no 1.º Ciclo do Ensino Básico, mais concretamente 
o contributo de uma experiência de ensino entre estas duas áreas para a 
aprendizagem dos alunos.  
Pretende-se dar resposta à seguinte questão de investigação: Qual o con-
tributo da implementação de tarefas envolvendo a Matemática e a Música 
na aprendizagem de alunos do 2.º ano do 1.º CEB? Para tal, desenvolveu-
se um estudo, no 2.º semestre da Prática Pedagógica Supervisionada, 
assente no paradigma interpretativo, de natureza qualitativa e com uma 
tipologia de estudo de caso. 
Como instrumentos de recolha de dados foram utilizados o Diário do In-
vestigador e as fichas de registo dos alunos. Para a análise dos dados 
recolhidos recorreu-se à técnica de análise de conteúdo. 
Posteriormente à implementação das tarefas, a análise dos dados e os 
resultados obtidos sugerem que estas potenciaram a aprendizagem da 
Música e da Matemática nos alunos.  
As investigações desenvolvidas nesta área possibilitam à comunidade 
educativa aperfeiçoar as tarefas disponibilizadas, bem como implementá-
las em vários contextos educativos, de forma a potenciar aprendizagens 
significativas a todos os alunos. 
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abstract 
 

Nowadays, we are facing a society in which the arts are very present and 
are increasingly publicized, as is the case with Music. Even before birth, 
the human being lives in a world of sound, which will accompany him for 
the rest of his life.  
In the educational context, musical education is not yet explored in its full-
ness, since teachers assume that they have to have specific musical 
knowledge to do so. However, this is not necessary because music goes 
far beyond singing or playing an instrument. Music is much more than an 
art and therefore develops in the human being very diverse skills.  
Thus, it should be contemplated in all contexts of the child's life – school 
and non-school – such as Mathematics, which is indispensable for our 
daily lives.  
From this perspective, the present study is based on the relationship be-
tween Mathematics and Music in the 1st Cycle of Basic Education (CBE), 
more specifically the contribution of a teaching experience between these 
two areas to the students’ learning. It is intented to give an answer to the 
following research question: What is the contribution of the implementation 
of tasks involving Mathematics and Music in the learning of 2nd year stu-
dents of the 1st CBE? For this, a study was developed, in the 2nd semester 
of supervised pedagogical practice, based on the interpretative paradigm, 
of a qualitative nature and with a typology of case study.  
The Diary of Investigator and student registration records were used as 
data collection instruments. Content analysis technique was used for the 
analysis of the collected data.  
After the tasks implementation, the data analysis and the results obtained 
suggest that these enhanced the students’ learning of Music and Mathe-
matics. 
The investigations developed in this area enable the educational commu-
nity to improve the tasks available, as well as implement them in various 
educational contexts, in order to enhance meaningful learning for all stu-
dents. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A presente investigação foi desenvolvida no âmbito do Mestrado em Ensino do 

1.º Ciclo do Ensino Básico e Matemática e Ciências Naturais do 2.º Ciclo do Ensino Bá-

sico. Pretende dar o seu contributo, embora modesto, para a promoção de práticas educa-

tivas inovadoras relacionando duas áreas do saber – Música e Matemática – e demonstrar 

como a primeira é potenciadora da segunda. 

 

Motivação e Pertinência do estudo  
 

A Música é muito mais do que uma arte, sendo que está presente em todas as 

culturas e no dia-a-dia do ser humano. Esta arte vai além do cantar, tocar, escutar ou 

compor, é olhar o mundo com outra perspetiva, é dialogar e comunicar sem usar palavras 

e, sobretudo, é tentar compreender o próximo (Direção-Geral de Educação, 2017). 

Assim, torna-se imperativo integrar a Música no dia-a-dia do ser humano desde 

tenra idade, para que este não veja esta arte como algo inatingível e complexo, mas sim 

algo que está presente no nosso quotidiano, sendo outra forma de comunicação. 

Segundo Sousa (2003), a educação musical já alcançou um patamar de relevo no 

currículo geral, ainda que só exista em dois níveis escolares. No entanto, esta também é 

utilizada por muitos educadores e professores como método educacional, ou seja, educa-

ção pela música. É de salientar que as relações estabelecidas entre a escola e os concertos 

são cada vez mais íntimas, ainda que a aprendizagem da técnica de um instrumento con-

tinua a ser oferecida apenas fora da escola. 

Muitos são os pedagogos de Música que defendem, nos seus trabalhos, excelentes 

princípios psicopedagógicos, sendo que evidenciam que o ensino da música é um objetivo 

a alcançar e não um meio de contribuição para a aprendizagem de outras áreas. Desta 

forma, a Música é vista como um fim e não como um meio. Neste sentido, e contrariando 

o exposto no início deste parágrafo, o presente estudo pretende focar-se na Música como 

meio de aprendizagem de outra área e não apenas no ensino da Música. 

Por sua vez, os pedagogos defensores da integração das Artes na Educação, de-

fendem que a formação de qualquer pessoa deve ser global e não especializada, pelo me-

nos nos anos de escolaridade básicos. Desta forma, deve-se conseguir oferecer à criança 

um currículo equilibrado, homogéneo e direcionado para a cultura geral, onde Letras, 



 2 

Ciências e Artes coabitam em igualdade de circunstâncias, de importância e de conver-

gência educacional. 

São vários os autores que enunciam “Educação Musical” e “Educação pela Mú-

sica” como sendo iguais, contudo estes conceitos são bastante distintos, como veremos 

de seguida. A Educação Musical tem como objetivo a aprendizagem de “Música” pela 

criança, ou seja, aprender ritmos, melodias, tempos, compassos, leitura de uma pauta mu-

sical e a técnica de tocar um instrumento. Nesta perspetiva, existe transmissão de diversas 

conceções em que se pretende que a criança aprenda, ou seja, o objetivo é a Música.  

No que concerne ao conceito de  Educação pela Música, o objetivo desta é pro-

porcionar à criança meios para satisfazer as suas necessidades ao nível do desenvolvi-

mento, principalmente as que estão relacionadas diretamente com a exploração e integra-

ção no mundo sonoro, de expressão e de criação. Segundo esta visão, o objetivo deixa de 

ser a Música para passar a ser a criança (Sousa, 2003). 

Tendo em conta o exposto, optou-se por desenvolver a presente investigação com 

foco em tarefas implementadas a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) sobre Mú-

sica e o início do estudo desta arte, relacionando com a Matemática. Pretende-se averiguar 

se a estratégia pedagógica de ensinar a arte da Música como unidade disciplinar e, con-

sequentemente, na abordagem de conteúdos de Matemática do 1.º CEB, contribui para a 

aprendizagem dos alunos deste nível de ensino sobre as áreas inerentes – Música e Ma-

temática. 

A intencionalidade de promover a relação entre a Música e a Matemática ainda 

não é muito comum nos contextos educativos. No entanto, tal relação pode contribuir 

para a promoção da aquisição de competências de ambas as áreas do saber, bem como 

para o desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

Com efeito, a conexão entre a Música e a Matemática é uma das melhores formas 

de desenvolver competências, conhecimentos importantes e conceções adequadas sobre 

ambas as áreas. “A leitura, a matemática, as ciências e as artes poderão ultrapassar a sua 

mera função de ensino-transmissão, para se tornarem excelentes atividades de desenvol-

vimento de capacidades”  (Sousa, 2003, p.236). 

A relevância desta investigação está direcionada para a promoção das Artes como 

áreas potenciadoras de ensino de outras áreas, também presentes no currículo, mas com 

mais ênfase. Com efeito, atualmente, mais do que nunca, é necessário criar abordagens 

interdisciplinares em todas as áreas do saber, independentemente da relevância destas no 

currículo e nas instituições escolares.  
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Aliada a esta perspetiva, tem-se vindo a afirmar uma exponente preocupação em 

reforçar o interesse das crianças pela aprendizagem das artes e pelas atividades profissio-

nais inerentes a estas áreas. 

Por fim, mas não menos importante, a escolha desta temática de investigação 

deve-se ao facto de manter um elo de ligação com a Música à cerca de dezassete anos. 

Esta ligação surge na aprendizagem de Música na Filarmónica Pampilhosense, onde 

aprendi clarinete e toquei o mesmo na banda principal. Em relação a Matemática, sempre 

gostei bastante da área e das suas potencialidades no nosso quotidiano e com outras áreas 

do saber. Deste modo, sempre constatei a interligação entre as duas áreas do saber e sem-

pre quis explorar mais essa conexão. 

 

 

Problemática, questões e objetivos do estudo 
 

Em concordância com o referido anteriormente, realizou-se a presente investiga-

ção com a finalidade de averiguar o contributo da ligação da Música com a Matemática, 

na aprendizagem de ambas as áreas em crianças do 2.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

(CEB).  

A problemática inerente a esta investigação incide na procura de tarefas de Mate-

mática e Música que contribuam para a aprendizagens de alunos do 2.º ano do 1.º CEB. 

Quando pensamos no porquê desta problemática, temos de ter em consideração o papel 

da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem para as crianças. Também 

tenhamos em atenção que, segundo Santos (2012) a interdisciplinaridade é potenciadora 

de uma abordagem facilitada de conteúdos, uma vez que nos permite explorar diferentes 

conteúdos de diversas áreas e perceber a relação entre os mesmos. 

É de salientar que a escolha desta problemática fez com que aumentasse o meu 

conhecimento entre a Matemática e a Música, áreas pelas quais sempre me interessei e 

me debrucei em perceber a sua relação. 

Em função da finalidade, formulou-se a seguinte questão-problema e subquestões, 

às quais se pretende dar resposta: 

• Qual o contributo da implementação de tarefas envolvendo a Matemática e a 

Música na aprendizagem de alunos do 2.º ano do 1.º CEB? 

o Qual a exploração corporal que os alunos apresentaram na construção de 

ritmos? 
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o Qual a ligação, através de registo escrito, que os alunos estabeleceram 

entre os tempos das figuras musicais e as frações? 

Deste modo, e no seguimento da questão de investigação e da sua finalidade, será 

fulcral percorrer determinadas etapas, de modo a dar cumprimento aos seguintes objeti-

vos do estudo: 

• Identificar os sons e movimentos corporais que os alunos descobriram na 

construção de ritmos; 

• Identificar as relações que os alunos estabeleceram entre os tempos das figuras 

musicais e as frações; 

• Averiguar o contributo da implementação de tarefas envolvendo a Matemática 

e a Música na aprendizagem de alunos do 2.º ano do 1.º CEB. 

 
 
 
Organização do Relatório Final de Estágio 
 

 O presente relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos, correspondendo 

o primeiro à componente da revisão da literatura e os restantes à componente do estudo 

empírico, sendo seguidos dos apêndices, das referências bibliográficas e dos anexos.  

 O primeiro capítulo inclui quatro subtópicos da revisão de literatura, sendo estes: 

i) A Educação Matemática e a Educação Musical; ii) A Matemática e a Música no Ensino 

Básico; iii) O Papel da Interdisciplinaridade e iv) A Importância das Tarefas Matemáticas. 

 No capítulo dois estão explanadas as opções metodológicas, a caracterização dos 

participantes e do contexto de intervenção, o planeamento e as fases de investigação, a 

descrição das tarefas implementadas e a calendarização das mesmas. É de realçar que, 

ainda este capítulo, contempla a técnica e os instrumentos de recolha de dados.  

 O capítulo seguinte, o terceiro, é destinado à apresentação e discussão dos resul-

tados da presente investigação, proveniente da exploração dos diferentes instrumentos de 

recolha dos dados. 

 No último capítulo apresentam-se as principais conclusões e as implicações da 

presente investigação para o meu percurso profissional. 

 Para finalizar o presente documento são referidos os apêndices, onde constam as 

planificações das tarefas implementadas, seguidos das referências bibliográficas e dos 

anexos, que contemplam exemplos dos registos escritos dos alunos. 
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CAPÍTULO 1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 
 Este capítulo tem como finalidade explanar a fundamentação teórica que sustenta 

o presente estudo. Este está dividido em quatro subtópicos, em que o primeiro pretende 

retratar a Educação Matemática e a Educação Musical e o segundo subtópico explana a 

Matemática e a Música no Ensino Básico. O terceiro e o quarto subtópicos são referentes 

ao papel da interdisciplinaridade e à importância das tarefas matemáticas, respetivamente. 

 

 
1.1. A Educação Matemática e a Educação Musical 

 

 Um grande matemático afirmou, em dada ocasião, que a Música é “(...) o prazer 

experimentado pela mente humana ao contar sem dar-se conta de que está a contar” 

(Gouttfried Wilhem von Leibniz citado por Arbonés e Milrud, 2011, p.9). Esta afirmação 

demonstra que a Música e a Matemática têm uma relação inequívoca, mas que nem sem-

pre é detetada por todos. Segundo os mesmos autores, a Matemática analisa o fenómeno 

da Música, proporcionando uma relação entre ambas as áreas: relações entre os sons de 

um acorde, fenómenos de ressonância, códigos secretos de uma partitura, jogos musicais 

e estruturas geométricas. De acordo com os autores supramencionados, “[q]uem souber 

desfrutar da matemática poderá somar ao prazer e à emoção de ouvinte o deleite e a sur-

presa dos ingredientes matemáticos” (2011, p. 9).   

 Destaco o valor que a Matemática tem para a Música, pois nenhuma se sobrepõe 

à outra, muito pelo contrário. Assim, a relação destas áreas tem como objetivo admirar 

esta forma artística, dando-nos uma nova perspetiva para descobrir o que pensávamos 

que já conhecíamos, mas com um novo olhar.  

 Existem inúmeras relações entre a Matemática e a Música, contudo, segundo Ar-

bonés e Milrud (2011), ainda não foi referida uma que pode ser facilmente aplicada a 

crianças de tenra idade. Segundo os mesmos autores, esta relação pode ser intitulada de 

“A matemática das fórmulas de compasso”, estando diretamente relacionada com as fi-

guras musicais, os seus tempos e, portanto, com as frações e as operações básicas. Ve-

jamos, um compasso ternário, ou seja, todos os compassos têm de ter três tempos. Se este 

for composto por uma mínima (2 tempos) e uma semínima (1 tempo), obtemos os três 

tempos necessários. No entanto, neste exemplo não verificamos nenhuma operação 
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básica com frações. Mas, se tivermos seis colcheias, sendo que cada uma vale 
!
" tempo, 

obtemos os três tempos necessários, pois 
!
"  + 

!
"  + 

!
"  + 

!
"  + 

!
"  + 

!
" = 3 – figura 1. 

 

 
Figura 1 – Adição de tempos de figuras musicais. 

 

 O exemplo da exploração das frações é um em tantos outros possíveis entre a 

Matemática e a Música, que se relacionam de forma impressionante. Deste modo, o qua-

dro 1 representa a relação entre conteúdos das duas áreas, fazendo com que, de uma forma 

geral, seja possível perceber esta relação inequívoca. É de realçar que este quadro é me-

ramente informativo das possíveis relações entre as duas áreas, pois na presente investi-

gação apenas se explorou a relação entre os tempos das figuras musicais e as frações. 

 

Quadro 1 – Relação entre conteúdos matemáticos e conteúdos musicais (retirada de Costa, 2016, p. 

8). 

Conteúdos matemáticos Conteúdos musicais 

Múltiplos inteiros 
Notas, som, altura do som, duração das 

notas e harmonias 

Adição 
Ligaduras de prolongação, duração das 

notas, sons e pausas 

Multiplicação  Duração das notas, sons e pausas 

Divisão Tercinas, som, duração das notas 

Simetrias, frisos, isometrias simples 

(translação, reflexão e rotação) 

Padrões musicais e motivos musicais 

classificados pelas simetrias (transposi-

ção, retrogradação e inversão) 
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 É de salientar que a interdisciplinaridade entre a Música e a Matemática não tem 

como objetivo criar artistas, mas sim, “(...) capacitar o cidadão para enfrentar certos de-

safios, então, as habilidades desenvolvidas ajudam no raciocínio lógico, na matemática e 

também numa saída criativa em alguma dificuldade da vida” (Silva, 2008, p.119).   

 Duarte e Santos (2014) reforçam que as experiência de ensino que usam a Música 

na Educação e no processo de ensino-aprendizagem da Matemática contrariam a ideia de 

que esta área disciplinar tem apenas a função de “ferramenta didática”, mas sim dão a 

conhecer o seu potencial para a contextualização do ensino da Matemática. 

 

 

Relação entre figuras e frações 
 
 Assim como já se verificou no subtópico anterior, existe uma forte ligação entre 

as figuras musicais e as frações. Esta interligação começa logo com o facto das figuras 

estarem associadas a tempos específicos, pois estas “(...) servem para determinar o valor 

mais ou menos prolongado de cada som” (Fão, s.d., p.9). É de salientar que a cada figura 

musical está associada uma pausa, isto é, sinais que têm como objetivo indicar o silêncio.  

Vejamos as figuras musicais existentes e as respetivas pausas, tanto o seu nome, 

como a sua forma e o seu valor associado, através do quadro seguinte. 

 

  Quadro 2 – Figuras musicais e as respetivas pausas.  

Figura Musical Pausa Musical 
Tempo 

Nome Forma Forma  

Semibreve   4 

Mínima 
  2 

Semínima 
  

1 

Colcheia 
  

1
2 

Semicolcheia 
  

1
4 

Fusa  
  

1
8 

Semifusa  
  

1
16 
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 Ao analisarmos o quadro acima apresentado, verificamos que existem ligações 

entre os tempos das figuras. Fão (s.d.) representa estas ligações de diversas formas que 

iremos apresentar de seguida.  

 

A semibreve  tem valor igual a duas mínimas 
 

A mínima 
 

tem valor igual a duas semínimas 
 

A semínima 
 

tem valor igual a duas colcheias 
 

A colcheia 
 

tem valor igual a duas semicolcheias 
 

A semicolcheia 
 

tem valor igual a duas fusas 
 

A fusa 
 

tem valor igual a duas semifusas 
 

 

(retirado de Fão, s.d.) 

 

 Mas as ligações entre as figuras e os seus tempos também se podem observar, se 

fixarmos a semibreve e relacionarmos os tempos das figuras restantes com o desta. Ve-

jamos a figura seguinte: 

 

 

Figura 2 – Relação entre a semibreve e as restantes figuras. 

 

 Ao analisarmos a figura anterior verificamos que a semibreve vale duas mínimas, 

mas também vale quatro semínimas, oito colcheias, dezasseis semicolcheias, trinta e duas 
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fusas e sessenta e quatro semifusas. Desta forma, conseguimos concluir que se formos 

sempre dividindo por dois o tempo das figuras, temos a figura seguinte e, por sua vez, se 

quisermos saber quantas figuras são equivalentes à figura anterior é só calcularmos o 

dobro.  

 Desta forma, é fácil criar a ligação entre as figuras musicais e as frações, mesmo 

sem recorrer à ligação entre as figuras, basta-nos olhar para os tempos de cada uma. É de 

salientar que não houve exploração da figura 2 em contexto de sala de aula na presente 

investigação, pois o objetivo era os alunos relacionarem os tempos das figuras musicais 

com as frações e não a relação entre a semibreve e as restantes figuras musicais. Antes de 

mais, é importante explicar os três compassos mais utilizados para depois percebermos 

como podemos construir uma música e a ligação existente com as frações.  

 Os compassos mais utilizados são: compasso binário simples, compasso ternário 

simples e compasso quaternário simples. Iremos explorar todos, tal como Tressino (2014) 

explica no seu livro. O primeiro – compasso binário simples – é representado pela fração 

, que em Música se lê “dois por quatro”, enquanto que em Matemática se leria “dois 

quartos”. Nesta indicação de compasso, o dois indica que cada compasso tem de ter dois 

tempos, e o quatro indicada em quantas partes se divide a semibreve para se obter a figura 

que tem 1 tempo (semínima). Ou seja, neste caso, um compasso está completo com duas 

semínimas ou com figuras/pausas equivalentes. A figura seguinte mostra-nos quatro pos-

síveis formas de construir um compasso binário. 

 
Figura 3 – Exemplo de compasso binário (retirado de Tressino, 2014). 

 

 O compasso ternário simples, representado pela fração     que em Música se lê 

“três por quatro”, enquanto que em Matemática se lê “três quartos”. Nesta indicação de 

compasso, o três indica quantos tempos deve ter cada compasso e o quatro tem o mesmo 

significado explicado no compasso binário simples. Neste caso, três semínimas (ou figu-

ras/pausas com valor equivalente) formam um compasso, como podemos observar no 

exemplo seguinte. É de realçar que no último compasso da figura apresentada vemos uma 

mínima seguida de um ponto, designado de ponto de aumentação. Este quando utilizado 

aumenta metade do valor da figura anterior, neste caso a mínima vale dois, logo o ponto 
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de aumentação vale metade – 1 tempo. Assim, conseguimos obter os três tempos neces-

sários ao compasso ternário. 

 

 
Figura 4 – Exemplo de compasso ternário (retirado de Tressino, 2014). 

 

 Por fim, o compasso mais utilizado é o compasso quaternário simples, represen-

tado pela fração      , que em Música se lê “quatro por quatro”, enquanto que em 

Matemática se lê “quatro quartos”. Nesta indicação de compasso, o quatro no numerador 

indica que cada compasso tem de ter quatro tempos e o quatro no denominador indica o 

mesmo que nos compassos anteriores. Desta forma, são necessárias quatro semínimas, ou 

figuras/pausas equivalentes, para completar um compasso, como podemos constatar na 

figura seguinte. 

 
Figura 5 – Exemplo de compasso quaternário (retirado de Tressino, 2014). 

 

Se quisermos, por exemplo, construir uma música cujo seu compasso seja binário, 

podemos conjugar as figuras e pausas de forma a obter sempre dois tempos. Nesta con-

jugação é necessário saber o tempo de cada figura e pausa e adicionar esses tempos, ou 

seja, é necessário termos a perceção que, por exemplo, para formar um tempo com col-

cheias, são precisas duas, porque cada uma vale 
!
" de tempo, e assim sucessivamente. 

Neste caso, estamos perante a adição de frações – conteúdo matemático. Vejamos o 

exemplo seguinte, de um compasso binário simples: 

 



 11 

 
Figura 6 – Exemplo de adição de frações numa pauta musical. 

 

Através da figura 6 conseguimos verificar a existência de adição de frações numa 

pauta musical. É um exemplo bastante simples, mas esclarecedor de uma das conexões 

entre Matemática e Música – frações e figuras musicais.  

Em suma, as relações que podemos estabelecer entre estas duas áreas – Matemá-

tica e Música – promovem nos alunos, segundo Campos (2009), “(...) interação com o 

outro e consigo mesmo, capacidade de criar e experimentar, dinamizar a aprendizagem 

de conteúdos formais do currículo da escola e trazer alegria ao ambiente escolar, estimu-

lando a comunicação, a concentração, a capacidade de trabalhar e de se relacionar melhor 

em grupo (...)” (p.16). 

 

 
1.2. A Matemática e a Música no currículo do Ensino Básico 
 

 A Matemática é uma área disciplinar que, desde sempre, foi considerada como 

“difícil” ou “inatingível” para muitas pessoas, o que faz com que se gere uma dificuldade 

na compreensão dos conceitos envolvidos nessa área (Campos, 2009). De forma, a con-

trariar estes pensamentos, são muitos os autores que defendem que os conteúdos mate-

máticos devem ser explorados em contextos matemáticos e não matemáticos, salientando 

sempre a sua utilidade no quotidiano dos alunos. 

 Boavida, Paiva, Cebola, Vale e Pimentel (2008) defendem que atividades que pro-

movam a interligação entre duas áreas em que uma delas seja a Matemática, tornam a 

mesma “viva” para os alunos, pois há um reforço da sua compreensão e dos seus concei-

tos essenciais. Estas podem potenciar a predisposição e a motivação para a aprendizagens 

e, muitas vezes, despertar o gosto por esta área.  

 No que concerne à Matemática no Ensino Básico, teremos como suporte o docu-

mento em vigor, Aprendizagens Essenciais de Matemática do 2.º ano do 1.º Ciclo do 
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Ensino Básico (Direção-Geral de Educação, 2017). Este tem como objetivo dar a conhe-

cer as finalidades do ensino desta área disciplinar, mas também enaltecer a ligação entre 

as competências – conhecimentos, capacidades, atitudes e valores – sugerindo condições 

para que esta aprendizagem seja feita, tendo sempre como fim cumprir os descritores do 

perfil dos alunos. 

 Assim sendo, as finalidades do ensino da Matemática têm como principal objetivo 

visar aprendizagens relevantes e sustentáveis para todos os elementos do seu público-

alvo. Assim, é privilegiada uma aprendizagem que tenha como base a compreensão e o 

desenvolvimento de capacidades nos alunos que permitam com que estes usem as apren-

dizagens feitas em todos os contextos – matemáticos e não-matemáticos – mas sobretudo 

que estas sejam úteis em todos os campos das suas vidas – pessoal, profissional e social. 

 Atualmente, no Ensino Básico, o ensino desta área disciplinar, deve ter como fi-

nalidade a aquisição de competências que contribuam para o desenvolvimento pessoal 

dos alunos e que lhes forneça instrumentos teóricos e práticos necessários para a apren-

dizagens de outras áreas disciplinares que surgirão ao longo do seu percurso académico, 

independentemente da área de prosseguimento de estudos escolhida. Mas também deve 

ser igualmente potenciadora de aprendizagens significativas para a atividade profissional 

que os alunos venham a desempenhar, mas sobretudo para o “(...) exercício de uma cida-

dania crítica e participação na sociedade, com sentido de autonomia e colaboração, liber-

dade e responsabilidade” (Direção-Geral de Educação, 2018, p.2). Neste sentido, a pre-

sente investigação tem como intenção, que os alunos vejam as potencialidades da Mate-

mática e da Música e como estas se relacionam de forma inequívoca. Ou seja, pretende 

que os alunos não vejam estas áreas como isoladas e estanques, mas sim interligadas e 

que percebam que a Música vai muito além do cantar ou tocar um instrumento, é preciso 

compreender a sua linguagem e a sua escrita.  

 Indo ao encontro do que foi explanado no primeiro parágrafo do presente tópico, 

o currículo de Matemática pretende, ainda, que o ensino desta área disciplinar proporci-

one uma formação nos alunos que os leve a ter uma boa relação com a mesma. Pretende 

também que estes olhem para a Matemática como uma ciência, reconhecendo-lhe o seu 

valor cultural e social. 

 As Aprendizagens Essenciais de Matemática para o 2.º ano do 1.º CEB apresen-

tam também as finalidades principais no ensino da Matemática que passo a citar: 
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• Promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimento e experiência em 

Matemática e a capacidade da sua aplicação em contextos matemáticos e não 

matemáticos; 

• Desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de reconhe-

cer e valorizar o papel cultural e social desta ciência.  

(Direção-Geral de Educação, 2018, p.2) 

 

 Estas finalidades têm a função de enquadrar, fundamentar e dar sentido ao docu-

mento em questão. Tal como referido anteriormente, o documento está organizado em 

temas e, por sua vez, estes estão organizados em conteúdos de aprendizagem. De forma 

a orientar o processo de ensino-aprendizagem aos docentes, o documento também apre-

senta os objetivos essenciais da aprendizagem, mais especificamente, centrados nos co-

nhecimentos, capacidades e atitudes. 

 As Aprendizagens Essenciais (AE) de Matemática, também apresentam práticas 

de aprendizagem que têm como objetivo proporcionar condições que permitam aprendi-

zagens significativas, baseadas na compreensão e que façam com que os alunos as trans-

firam para todo o tipo de contextos, quer matemáticos ou não. Mais uma vez, o presente 

estudo focou-se neste aspeto, ou seja, implementou tarefas de Matemática e Música, ba-

seadas na compreensão dos conceitos musicais de forma a que os alunos consigam aplicar 

o que aprenderam em todos os seus contextos, quer na escola, quer fora desta. 

 No que concerne à Música, o currículo dispõe de um documento orientador de-

signado Aprendizagens Essenciais de Educação Artística – Música. É de salientar que 

este documento é referente a todo o 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), isto é, não está 

dividido por anos de escolaridade. O facto desta área disciplinar estar inserida no currí-

culo é muito bom, no entanto a questão continua, será que a Música e as restantes artes 

estão no mesmo patamar que a Matemática, o Português ou as Ciências?  

Para conseguirmos perceber a importância da Música no desenvolvimento das 

crianças, temos de ter em consideração que a Música não é só uma arte, é muito mais do 

que isso, é uma linguagem universal e que está entre o ser humano desde a antiguidade. 

Atualmente, continua presente de diversas formas, em que até sons do nosso quotidiano 

e da natureza são usados para compor música, tal como o canto dos pássaros, o vento e 

até mesmo o som da chuva. 
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 Esta linguagem tem diferentes significados, dependendo de quem a ouve, a razão 

pela qual a ouve, seja por ser músico ou não. Mas, dentre os tantos significados que a 

música pode ter, não podemos deixar de evidenciar os efeitos que ela nos proporciona, 

tornando-se uma peça fundamental no puzzle que o ser humano é.  

 A Música, segundo Arbonés e Milrud (2011, p. 9), “(...) é uma das principais 

manifestações culturais da humanidade, espalhando-se por todo o lado, quer geografica-

mente como historicamente”. Estes autores referem também que esta está presente em 

todo o lado, com o intuito de nos emocionar e, a partir dela, podermos gozar da mesma. 

Saliento a definição deste conceito segundo Zampronha (2007), que defende que a Mú-

sica é um recurso que difunde a atenção e perceção, desenvolvendo a memória, pois esta 

é necessária para as ações de recordação sonora.  

 No que concerne à integração desta área na escola, após a Revolução de 25 de 

Abril de 1974, a Música passou a estar inserida do Ensino Básico, no 1.º e 2.º ciclos. 

Apesar desta área estar presente no currículo, nem sempre está presente nas salas de aulas 

pois muitos professores ainda consideram que esta requer uma linguagem específica e 

muito difícil de compreender e, por sua vez, ensinar (Soares, 2012).  

 Para que a Música esteja mais presente nas salas de aula, segundo Granja (2006), 

tanto a Música como as restantes artes devem estar ao mesmo nível das ciências, valori-

zando a mesma para o desenvolvimento das crianças, tal como as restantes áreas. No 

subtópico que se segue vamos perceber a importância da música para a formação e de-

senvolvimento da criança, de forma a percebemos o porquê de dever estar no mesmo 

patamar que as restantes áreas disciplinares. 

 

A Música e a formação da criança 
  

 A Música, tal como qualquer outra arte, é essencial para a vida da criança, pois 

desenvolve não só o seu lado expressivo, como também a sua poética pessoal e a sua 

criatividade, fazendo com que se torne um ser humano mais sensível, olhando o mundo 

numa outra perspetiva.  

 Sousa (2003) defende que a criança já nasce com um gosto natural pela Música, 

uma vez que já nasce num universo sonoro. A criança pode fazer Música em qualquer 

lugar, seja em casa ou na escola. 

 Segundo Fonterrada (2005), o papel que a esta arte desempenha no ser humano 

não é recente, já vem retratada ao longo da história, contribuindo sempre para a formação 
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do cidadão. De acordo com o defendido por este autor, desde a Antiguidade Clássica que 

os gregos acreditavam que esta arte desenvolvia o pensamento, não só em termos éticos, 

mas também ao nível do humor e da formação do caráter. 

 No que concerne à Música em ambiente sala de aula, Zampronha (2007) defende 

que esta proporciona não só maior sensibilidade e disposição para estudar, mas também 

estimula a concentração e interação. 

 A linguagem musical, tal como já referido anteriormente, estimula a memoriza-

ção, seja esta escrita ou verbal, se compararmos a Música com a leitura, em que as notas 

são as palavras. No entanto, para que a criança se sinta motivada e entusiasmada para esta 

área é necessária a aplicação de atividades lúdicas.  

 Outros campos fulcrais para a formação da criança, tendo por base a prática mu-

sical são o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. O desenvolvimento cogni-

tivo porque a criança aperfeiçoa a sua audição quando ouve diversos sons, quando dança 

e imita gestos, desenvolvendo assim a coordenação motora e a concentração. A criança 

também estabelece relações com o ambiente quando canta ou imita sons. No que concerne 

ao desenvolvimento afetivo, tendo como pressuposto que a Música é facilitadora na so-

cialização e na integração no meio, a criança vai formando a sua identidade, personali-

dade e autoestima com mais facilidade, através de atividades musicais que a estimulem, 

conseguindo expressar-se melhor e, por vezes, demonstrando sentimentos e emoções.  

 Ao longo do seu crescimento, a criança tem apetência para adquirir diversas com-

petências, desde que estas sejam devidamente estimuladas. Sousa (2003), descreve essas 

mesmas competências, baseando-se em diversos autores, desde os 4 meses aos 12 anos 

de idade e que, de seguida, iremos explanar algumas delas.  

Aos 4 meses, a criança é capaz de imitar o canto, cantando ritmicamente sobre um 

único som, como por exemplo “a-a-a” ou “i-i-i”. Entre os 4 e os 6 meses as crianças 

executam balanceamentos que, apesar de não seguirem o ritmo de uma Música, são rít-

micos por si mesmos. Nesta última fase referida, 6 meses, a criança já é capaz de entender 

e produzir sons de diferentes alturas, mas sem exatidão. Por volta dos 9 meses, começam-

se a observar as primeiras expressões rítmico-musicais, sendo que aos 10 meses canta 

quando executa qualquer atividade, como por exemplo jogos.  

 Quando atingem 1 ano de idade, a criança tenta acompanhar ritmos com o corpo, 

ou seja, há uma reação rítmica à Música através do corpo. Aos 18 meses, já conseguem 

cantar fragmentos de uma canção, mesmo que esta não seja percetível e imitam sons de 

objetos ou animais do seu quotidiano – comboio, cão, galo, etc. Aos 2 anos de idade, as 
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crianças gostam sobretudo de instrumentos rítmicos, como tamboretes, maracas ou tim-

bales, conseguindo mesmo acompanhar canções com os mesmos. 

 As crianças com 3 anos estão mais predispostas a uma grande aquisição de com-

petências, tais como: cantar corretamente nos registos graves, reproduzir canções com-

pletas, criar gosto na experimentação de diversos instrumentos musicais, acompanhar 

canções com objetos ou caminhando, reproduzir estruturas rítmicas com 3 ou 4 elemen-

tos, entre outras.  

 Entre os 5 e os 6 anos de idade, as crianças são capazes de sincronizar movimentos 

dos pés e das mãos ao ritmo de uma Música, coordenar o tempo, reproduzir melodias 

simples e apreender um ritmo de 5 a 6 sons. No entanto, tem dificuldades em comparar 

elementos melódicos ou harmónicos que se sucedam no tempo.  

 Numa fase seguinte, entre os 7 e os 9 anos de idade, as crianças evidenciam um 

gosto particular em instrumentos de percussão e na sua aprendizagem através de aulas de 

ensino formal de Música, sendo que para isso goste de ter o seu próprio instrumento. 

Desta forma, gosta de tocar em duetos, de fazer criações musicais e que assistam enquanto 

executa uma peça musical.  

 O autor supramencionado, Sousa (2003), termina com a competências que podem 

ser adquiridas entre os 10 e os 12 anos de idade. Estas competências estão relacionadas 

com a sensibilidade à melodia, as variações de tonalidade e a perceção dos graves e dos 

agudos numa polifonia. Nesta fase, as crianças têm potencial para reproduzir estruturas 

rítmicas de 7 a 8 elementos. 

 Tendo em conta o exposto e comparando os objetivos das Aprendizagens Essen-

ciais (AE) de Educação Artística – Música do sistema educativo, verificamos que as cri-

anças possuem muito mais competências musicais do que aquelas que são explanadas 

nesses mesmos documentos orientadores. No entanto, sabendo que o sistema nervoso de 

uma criança está desenvolvido por volta dos 7-8 anos de idade, podemos utilizar a Música 

como motor de desenvolvimento de diferentes fatores desenvolvimentais. 

 No entanto, é de salientar a importância que o documento supramencionado revela 

acerca da Música e das suas potencialidades. Este defende que o ato de criar e fazer Mú-

sica, permite aos alunos estabelecerem inter-relações com o mundo e com os outros, de 

forma a olharmos para esta área como um “veículo extraordinário” no que concerne ao 

desenvolvimento de capacidades pessoais e sociais que se mostram imprescindíveis à 

vida das crianças. 
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 Por fim, importa referir que apesar das AE de Educação Artística – Música não 

estarem organizadas por anos, mas sim por ciclos de ensino, fornecem ao professor fer-

ramentas para que este potencie a aquisição de diversas competências – conhecimentos, 

capacidades e atitudes – relativamente à área em questão, não sendo estritamente neces-

sário que o mesmo detenha conhecimentos musicais. 

 

 

1.3. O Papel da Interdisciplinaridade 
 

No início deste subcapítulo é explanada a definição do conceito de “interdiscipli-

naridade”. Devido à sua ambiguidade, torna-se complexo apresentar uma única definição 

em que todos os autores estejam de acordo. Ao longo do tempo, continuam a ser vários 

os autores que exploram este conceito, apresentando sempre um novo aspeto e, por sua 

vez, uma nova definição, o que faz com que esta não seja estanque (Barbosa, 2003 citado 

por Laranjeira, 2014). 

Uma vez que não existe apenas uma definição de interdisciplinaridade, a sua im-

portância e a sua implementação, na aprendizagem das crianças, suscitam diversas opini-

ões e perspetivas. Segundo Laranjeira (2014), os autores a seguir apresentados, defendem 

que a interdisciplinaridade é importante para a compreensão da realidade, no entanto, 

estes enfatizam-na de diversas formas, como por exemplo: 

 

• Brown (1977) defende que os alunos devem ser “expostos ao conteúdo 

de disciplinas combinadas de modo a formar um todo coerente” (citado 

por Pombo et al., 2006, p. 135);  

• Vaideanu (1987) afirma que através da interdisciplinaridade se constitui 

“uma melhor abordagem para a formação de atitudes, aptidões e das ca-

pacidades intelectuais” (citado por Pombo et al., 2006, p. 165) cruciais 

a cada indivíduo;  

• Gusdorf (1991) refere que “todos os indivíduos até os menos dotados 

fazem interdisciplinaridade sem se aperceberem” (citado por Pombo, et 

al., 2006, p. 14), utilizando todos os seus conhecimentos na resolução 

dos problemas do mundo;  

• Prado (1999) entende que a interdisciplinaridade é “uma fórmula em que 

se misturam conteúdos de várias disciplinas abraçados por um tema co-

mum” (parág. 4); 
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• Azevedo e Andrade (2007) encaram a interdisciplinaridade como "inte-

ração das disciplinas, dos seus conceitos e diretrizes, da sua metodolo-

gia, das suas informações na organização do ensino” (parág. 17).  

 

(Laranjeira, 2014, p.41) 

 

Através destas definições é possível pensar e explorar na interdisciplinaridade de 

outra forma, interpretando-a como um contributo para a formação do ser humano em 

plenitude. Esta formação permite-lhe que se integre cada vez mais no mundo e que seja 

capaz de resolver problemas globais que possam surgir ao longo da sua existência. Desta 

forma, tem competências para a produção de conhecimento e para a contribuição do pro-

gresso da sociedade e dos seus problemas (Nascimento, 2000, citado por Laranjeira, 

2014). 

Entender a interdisciplinaridade como um modelo de ciência que é suportada por 

uma teoria ou um método padrão é um equívoco. Se assim fosse, esta seria alcançada com 

a implementação de métodos específicos, determinando assim uma forma certa e uma 

forma errada de atuação. Este conceito estimula, tal como referido anteriormente, a cria-

ção de novos saberes, de novas ações e decisões (Castrequini, 2012). 

Em modo de conclusão, Santos (2012) defende que a interdisciplinaridade é de-

tentora de diversos benefícios, pois permite com que lacunas existentes do conhecimento 

sejam ultrapassadas devido à ligação entre as áreas e a relação entre as mesmas, potenci-

ando uma melhor compreensão de cada uma delas. 

 

 

A interdisciplinaridade no Ensino Básico 
 

A escola é um lugar privilegiado para o processo de ensino-aprendizagem, sendo tam-

bém potenciador para a produção e (re)construção de conhecimento, tendo sempre a evo-

lução da ciência como base. Desta forma, é neste contexto que a interdisciplinaridade faz 

sentido (Thiesen, 2008; Fortes, 2009; Fazenda, 2011 citados por Amaral e Cabrita, 2017). 

Tendo em conta que o 1.º CEB é caracterizado pela monodocência, ou seja, apenas 

um professor explora as diferentes áreas curriculares e os conteúdos inerentes às mesmas, 

existe a possibilidade de produzir conexões entre as mesmas. Deste forma, os alunos con-

seguem adquirir competências específicas ao longo do seu percurso escolar. Assim, o 
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ciclo de ensino supramencionado é potenciador e facilitador da concretização da interdis-

ciplinaridade (Laranjeira, 2014). 

Segundo Amaral e Cabrita (2017), o professor deve conhecer melhor que ninguém 

os programas da sua área disciplinar, deve interpretá-los e adaptá-los ao contexto onde 

exerce a sua docência, independentemente do ciclo de ensino. Deverá ser detentor da 

variedade de recursos que pode utilizar na sua prática, bem como das suas vantagens e 

desvantagens. No entanto, este conhecimento não pode estar circunscrito a uma disci-

plina. A integração e a mobilização de diversos olhares disciplinares sobre um mesmo 

tema é muito mais rico se visto numa perspetiva interdisciplinar. 

 Vários autores defendem que existem razões para o recurso à interdisciplinaridade 

no seio escolar. Pombo, Guimarães e Levy (1993) citados por Amaral e Cabrita (2017) 

defendem duas razões: a necessidade de se combater a fragmentação do conhecimento e 

a rutura entre a tecnociência e o cidadão comum. Por sua vez, Klein (2010) citado pelos 

mesmos autores, afirma que existem quatro eixos fundamentais e impulsionadores da in-

terdisciplinaridade: a complexidade inerente da natureza e da sociedade; o desejo de ex-

plorar problemas e questões que não se limitam a uma área do conhecimento; a necessi-

dade de resolver problemas sociais e o poder das novas tecnologias.  

 A interdisciplinaridade tem propiciado importantes transformações no contexto 

escolar, de forma a combater a fragmentação do currículo, mas também tendo em vista a 

necessidade de transformar os processos de ensino-aprendizagem (Garcia, 2012 citado 

por Amaral e Cabrita, 2017). Os professores têm de ser os impulsionadores desta trans-

formação, por iniciativa própria, realizando experiências de ensino que visam a conexão 

entre diferentes áreas disciplinares. No entanto, para tal, é necessário haver um trabalho 

colaborativo entre os docentes dessas diversas áreas. A figura 7 é representativa do que é 

a interdisciplinaridade e do que ela necessita – colaboração, diálogo e cooperação – ou 

seja, esta não é exclusiva de duas disciplinas, muito pelo contrário, pode contemplar 

muito mais. 

 Segundo Reis (2009) citado por Amaral e Cabrita (2017), a interdisciplinaridade 

em contexto escolar é uma proposta bastante complexa para qualquer docente, uma vez 

que a sua formação inicial foi realizada de forma fragmentada e distante da realidade. No 

entanto, não é impossível. Com o avançar do tempo e dos recursos disponíveis a todos os 

docentes, esta realidade está cada vez mais próxima e mais facilitada. 
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Figura 7 – Interdisciplinaridade e as suas conexões quando realizada (retirado de Amaral e Cabrita, 

2017). 

 

 Segundo Dias e Discovi (2014), o facto do aluno estar perante uma metodologia 

interdisciplinar faz com que este compreenda o que está a ser explorado de uma forma 

mais vasta e significativa, uma vez que permite com que este situe o conceito e consiga 

entender a sua utilização prática. Os mesmos autores citam Coll (1994) de forma a refor-

çar o defendido pelos mesmos, pois este defende que “(...) a aprendizagem significativa 

exige (...) uma mudança de paradigma na maneira de entender os processos de aprendi-

zagens, e que a construção de significados que o aluno executa a partir do ensino de-

pende (...) dos procedimentos instrutivos ou didáticos adotados pelo professor” (2014, 

p.3). 

Em suma, concluímos que a interdisciplinaridade em contexto escolar é uma fonte 

potenciadora de novas aprendizagens e propicia as interligações de diversas áreas disci-

plinares. Contudo, Castrequini (2012) defende que a interdisciplinaridade é uma forma 

de ser do Professor, na forma como este se coloca frente aos conhecimentos, aos saberes 

e às informações que recolhe, quer em contexto formal ou informal. Mas para que a in-

terdisciplinaridade aconteça é preciso haver uma compreensão entre a teoria e a prática. 

Duarte e Santos (2014) reforçam que é fundamental e indispensável que o professor mos-

tre aos seus alunos as aplicações de cada conteúdo, as suas potencialidades nos diversos 

campos, incluindo o quotidiano dos mesmos. 
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1.4. A Importância das Tarefas Matemáticas 
 

O presente subcapítulo referente à importância das tarefas matemáticas, foi base-

ado na obra Práticas Profissionais dos Professores de Matemática (2014), cuja organi-

zação foi de Ponte, mais concretamente no primeiro capítulo intitulado Tarefas. É de re-

alçar que apesar da obra ser da organização de Ponte, os subcapítulos inerentes ao capítulo 

em questão são da autoria de diversos autores.  

Antes demais é fundamental perceber qual a diferença entre os conceitos de tarefa 

e atividade, que muitas vezes surgem como sinónimos. Assim, segundo Ponte (2014), 

tarefa é uma ferramenta fundamental no processo de ensino-aprendizagem da Matemática 

que pode ter, ou não, potencialidade em termos de conceitos e processos desta área do 

saber. Realça também o facto das tarefas poderem dar lugar a atividades, dependendo de 

como forem propostas, da organização do trabalho dos alunos, do ambiente de aprendi-

zagem, entre outros. Assim, é notória a estreita relação entre tarefas e atividades, em que 

atividades são entendidas como um conjunto de uma ou mais tarefas realizadas no quadro 

de uma certa situação.  

No que concerne às características que as tarefas devem contemplar, o mesmo 

autor enuncia algumas, tais como: envolver os alunos em atividades intelectuais, desen-

volver as compreensões e capacidades matemáticas dos alunos, promover a comunicação 

acerca da Matemática, promover o desenvolvimento da disposição de todos os alunos 

para fazer Matemática, entre outros. 

Na obra suporte deste subcapítulo são enunciados quatro tipos de tarefa: exercício 

– tarefa fechada e de desafio reduzido; problema – tarefa fechada e com desafio elevado; 

investigação – tarefa aberta e desafio elevado; e, exploração – tarefa aberta e acessível à 

maioria dos alunos. É de realçar o facto das tarefas de natureza fechada potenciarem o 

desenvolvimento do raciocínio matemático, enquanto que as de natureza mais acessível, 

possibilitam o sucesso de todos os alunos. Já as de caráter mais desafiantes são indispen-

sáveis para que os alunos tenham uma experiência matemática efetiva e as de cunho mais 

aberto desenvolvem certas capacidades dos alunos, como a autonomia, a capacidade de 

lidar com situações complexas, etc. 

No que concerne ao procedimento das tarefas na sala de aula, este exige quatro 

fases até chegar à aprendizagem do aluno. Num primeiro momento há as tarefas como 

aparecem nos manuais escolares que sofrem algumas alterações por parte do professor, 

passando para as tarefas como são apresentadas pelo professor. De seguida, estas são 
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aplicadas aos alunos, surgindo assim as tarefas como são realizadas pelos alunos. Estas 

etapas culminam, ou assim é expectável, na aprendizagem dos alunos. 

Para uma tarefa ser bem sucedida é necessário refletir e reformular o modo de 

trabalho de sala de aula. Assim, este é um parâmetro que merece reflexão e reformulação 

por parte dos professores, pois este deve ser potenciador de aprendizagem, o que muitas 

vezes não acontece para todos os alunos, mas sim para alguns. Assim, o professor deve: 

criar um ambiente de sala de aula onde os alunos se sintam à vontade para falar das suas 

estratégias; escutar atentamente as suas explicações acerca dos seus métodos de cálculo 

pessoais; e, ser capaz de identificar estratégias particulares dos experiências suficientes 

que lhes permitam desenvolver progressivamente estratégias mais sofisticadas. 

Muitos são os investigadores que valorizam o conhecimento prévio dos alunos, 

defendendo que estes não são uma tábua rasa, mas sim detentores de diversos conheci-

mentos, decorridos das suas vivências. Deste modo, os autores do capítulo inerente ao 

tema em questão, denominam este conhecimento prévio como conhecimento extra-mate-

mático, defendendo que este é um aspeto fulcral para estabelecer conexões entre a Mate-

mática e o resto do mundo. 

Os autores defendem também que ao “(...) trazer o “resto do mundo” para dentro 

da sala de aula, a professora tornou-a num espaço privilegiado para a mobilização de 

aprendizagens anteriores, dentro e fora da Matemática” (Ponte, 2014, p.75). 

Também no que concerne às tarefas, é necessário ter em atenção que as represen-

tações são “(...) elementos essenciais na compreensão de conceitos e das relações mate-

máticas; na comunicação de abordagens, de argumentos e de conhecimentos matemáti-

cos; na explicitação de raciocínios” (Ibidem, p.116) entre outros. É de salientar que exis-

tem quatro formas de representação essenciais no ensino da Matemática: representação 

verbal, representação numérica, representação gráfica e representação algébrica. Assim, 

existe a necessidade de criar oportunidades para que os alunos contactem com variadas 

formas de representação das ideias matemáticas, para que possam passar informação de 

uma forma para outra, estabelecendo relações entre diferentes ideias matemáticas.  

Em suma, o professor tem um papel extremamente importante no que concerne à 

adoção de tarefas diferentes, potenciadoras de aprendizagem por parte dos alunos, tendo 

em conta o seu conhecimento extra-matemático e o seu futuro profissional, de modo a 

cativar os mesmos para esta área do saber que ainda é muito rejeitada pelas gerações mais 

novas.  
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 
 
 Neste capítulo é exposta a metodologia da investigação. Primeiramente, refere-se 

qual a natureza do estudo, a constituição e caracterização dos participantes e do contexto 

de intervenção. De seguida, é apresentado o planeamento e as fases da investigação, bem 

como a descrição das tarefas implementadas seguida da calendarização. Por fim, explicita 

as técnicas e os instrumentos utilizados na recolha de dados e da respetiva análise.  

 
 
2.1. Natureza da Investigação 
 

Tuckman (2000) citado por Valente (2016, p.27), revela que “[n]ão há Educação 

para a qualidade que não passe pela investigação”. Desta forma, a investigação é poten-

ciadora de uma aprendizagem contínua, tendo como objetivo primordial a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem.  

 Levin (2013) defende que existem questões de natureza concetual e metodológica 

dificultadoras do uso que se faz – a prática – do conhecimento que uma investigação 

produz. Isto porque, segundo Hamido e Azevedo (2013), parece não haver um consenso 

sobre o conceito de “investigação” e sobre o uso que se dá ao conhecimento inerente à 

mesma.  Esta dificuldade torna-se mais evidente quando as investigações entram em con-

fronto com quadros teóricos baseados em tradições, como é o caso das Ciências da Edu-

cação.  

Assim, investigar nesta área – educação – é cada vez mais importante, pois per-

mite identificar e, por vezes, resolver os problemas detetados provocando uma mudança 

na prática deste contexto. Segundo Cardoso (2014), investigar não é só identificar lacu-

nas, mas sim solucioná-las, sendo que essas soluções devem ser sustentadas por bases 

científicas. 

 
 

2.1.1. Investigação Qualitativa 
 
 
 O Homem, desde os primórdios da História, que sente necessidade de conhecer e 

compreender o mundo que o rodeia. Deste modo, a investigação é, segundo Coutinho 

(2014), uma atividade cognitiva que tem por base um processo “(...) sistemático, flexível 

e objetivo de indagação e que contribui para explicar e compreender os fenómenos soci-

ais” (p.7). Assim, também na educação, a investigação é fundamental para a procura e, 



 24 

posteriormente, compreensão, explicação e encontro de soluções para os fenómenos exis-

tentes. 

Em qualquer investigação tem de haver a fase da definição do problema, sendo 

que esta pode ser definida antes ou com o decorrer da investigação. Segundo Coutinho 

(2014), o problema da investigação tem como objetivo prender a atenção do investigador 

para a análise do fenómeno em causa, fazendo com que este se torne “guia” da investiga-

ção.  

 Tendo em conta a questão de investigação, a finalidade e os objetivos enunciados 

no primeiro capítulo, torna-se imprescindível enquadrar a presente investigação num pa-

radigma, definir o modelo de investigação e os métodos e técnicas de recolha de dados, 

para ser possível responder à questão central.  

Segundo Coutinho (2014), a presente investigação insere-se num paradigma in-

terpretativo uma vez que este pretende substituir os conceitos de explicação, previsão e 

controlo inerentes ao paradigma positivista, pelos conceitos de compreensão, significado 

e ação. Também é de salientar que este paradigma quando associado a questões sociais 

ou educativas, pretende saber como os sujeitos interpretam algumas situações e quais os 

significados destas para eles. Dentro do paradigma interpretativo, a presente investigação 

insere-se numa metodologia de natureza qualitativa e, por sua vez, numa modalidade de 

estudo de caso. 

 Aires (2015), sintetiza o processo de investigação qualitativa, afirmando que este 

é uma trajetória, sendo que esta é um processo reflexivo e complexo. O autor afirma 

também que o investigador para obter informação tem de fazer a sua pesquisa no terreno. 

 A investigação qualitativa é caracterizada por descrições pormenorizadas de situ-

ações, eventos, pessoas, interações ou comportamentos que podem ser observáveis. É 

também importante o que os investigados afirmam, as suas experiências, atitudes, pensa-

mentos e reflexões, tal como estas são enunciadas (Watson, 1985 citado por Gonzaga, 

2006). 

 Os autores Bogdan e Biklen (2013) apresentam cinco características do tipo de 

investigação referente a este subcapítulo – investigação qualitativa – que apresentarei de 

seguida:  

 

• Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal (p.47); 

• A investigação qualitativa é descritiva (p.48); 
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• Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 

que simplesmente pelos resultados ou produtos (p.49);  

• Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 

forma indutiva (p.50); 

• O significado é de importância vital na abordagem qualitativa 

(p.50). 

 

Desta forma, o presente estudo, insere-se, segundo Bogdan e Biklen  (2013), numa 

perspetiva metodológica qualitativa, pois os investigadores qualitativos têm o objetivo 

compreender, detalhadamente, o que profissionais de educação – professores e diretores 

– mas também alunos pensam e como é que desenvolvem os seus quadros de referência. 

Nesta investigação, o objetivo é compreender o contributo de uma experiência de ensino 

entre Matemática e Música. Para tal, descreve-se detalhadamente as tarefas implementa-

das e os dados recolhidos. 

Em suma, é de realçar que se a investigação é qualitativa, então os seus dados 

também o são e por isso são bastante ricos em pormenores descritivos (Bogdan & Biklen, 

2013). 

 

2.1.2. Estudo de Caso 
 
 
 No que concerne à investigação qualitativa, o método mais comum a ser utilizado 

pelos investigadores é o estudo de caso. Este método consiste, para Bogdan e Biklen 

(2013) numa pesquisa intensa e detalhada de um acontecimento, pessoa ou situação es-

pecífica.  

 Os estudos de casos ramificam-se em diversas modalidades, tendo em conta as 

suas características e procedimentos que adotam. A presente investigação insere-se na 

modalidade estudos de casos observacionais, uma vez que estes são caracterizados pelo 

recurso a uma observação participante, podendo-se referir a diversas temáticas (Cola’s, 

1992, citado por Aires, 2015). Assim, podemos defini-la como um estudo de caso obser-

vacional, visto que o objetivo fundamental é compreender um caso na sua particularidade 

e complexidade, para avaliar os resultados consoante as atividades aplicadas nesse 

mesmo contexto. Para Bogdan e Biklen (2013), existem três setores de organização num 

estudo de caso que passo a citar: i) um local específico dentro da organização; ii) um 
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grupo específico de pessoas; e iii) qualquer atividade da escola (planeamento do currículo 

ou não). 

 Perante o exposto, no presente estudo o “caso” é a situação de uma experiência 

de ensino entre Música e Matemática numa turma de 2.º ano do 1.º CEB, tendo como 

base os registos efetuados pelos alunos. Também existem outras características específi-

cas de estudo de caso que a presente investigação evidencia, como por exemplo: decorreu 

em ambiente natural – sala de aula –, tem um número reduzido de sujeitos – uma turma 

com 23 alunos e a as tarefas estavam planeadas tendo por base o currículo. A Professora 

Estagiária Investigadora (PEI) foi a principal agente de recolha de dados através do Diário 

do Investigador e dos registos escritos dos alunos. 

 Nem todos os autores consideram que os estudos de casos são válidos para as 

investigações qualitativas. No entanto, Guba e Lincoln (1985) citado por Aires (2015), 

consideram que esta metodologia é viável porque proporciona ao investigador descrições 

completas e detalhadas da realidade da sua investigação. Os estudos de casos proporcio-

nam também as interações entre o investigador e o contexto a ser investigado, facilitando 

assim a comunicação entre os participantes. 

 É de salientar que as investigações que têm como metodologia “estudo de caso” 

não têm, segundo Merriam (1988) e Yin (1994), a intenção de generalizar os resultados 

obtidos, mas sim de conhecer detalhadamente casos concretos e particulares.  

   

 
2.2. Caracterização dos participantes e do contexto de intervenção 

 

O presente Relatório Final de Estágio foi desenvolvido em contexto escolar, mais 

precisamente num Centro Escolar (CE) do distrito de Aveiro, situado numa zona pisca-

tória do mesmo. Este acolhe sete turmas e oferece uma variedade de atividades de com-

plemento educativo, nomeadamente, projetos, Atividades Extracurriculares (AEC) e, 

ainda, estratégias educativas, como o Apoio ao Estudo. 

Parte da informação apresentada de seguida encontra-se disponível no site do 

Agrupamento de Escolas a que o CE pertence, sendo que a restante foi fornecida, oral-

mente, pela Professora Titular da Turma em que decorreu a investigação. 

De acordo com o Projeto Educativo referente ao quadriénio 2018/2021, este CE 

alberga quatro turmas do 1.º CEB e três turmas do Pré-Escolar. O Jardim de Infância é 

composto por cerca de 60 crianças, divididas em três salas, enquanto o 1.º CEB é 
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constituído entre 80 a 100 alunos, dos quatro anos de escolaridade, sendo que, para tal, 

são disponibilizadas quatro salas de aula. Assim, relativamente aos recursos humanos, a 

escola conta com mais de 100 crianças e alunos e cerca de 25 pessoas que compõem o 

pessoal docente e não docente. 

Esta instituição dispõe, ainda, de uma sala de Professores – comum aos Professo-

res do 1.º CEB, às Educadoras do Jardim de Infância e às Assistentes Operacionais –, 

uma sala de apoio pedagógico, duas salas de arrumações – uma de material didático e 

outra de limpeza –, um refeitório, uma biblioteca, um campo de jogos e um espaço exte-

rior de recreio. Este último espaço só é utilizado quando as condições climatéricas assim 

o permitem. Quando estas são desfavoráveis à sua utilização, os alunos usam o hall de 

entrada da escola para o intervalo. 

 Uma vez que a presente investigação se relaciona com a ligação interdisciplinar 

de Música e Matemática, dos seus participantes fizeram parte: i) a totalidade dos alunos 

da turma do 2.º ano de escolaridade em que a Professora Estagiária Investigadora (PEI) 

lecionava; ii) a PEI; iii) a segunda Professora Estagiária e iv) a Professora Cooperante 

titular da turma.  

Em concordância com o documento Plano de Turma, referente ao ano letivo 

2018/2019, a turma que fez parte do presente estudo era constituída por 23 alunos, sendo 

entre estes 14 raparigas e 9 rapazes, com idades compreendidas entre os 7 e os 8 anos. 

Desta turma faziam parte: uma aluna da Escola Inclusiva, uma aluna com dislexia pro-

funda (diagnosticada), um aluno com Síndrome de Tourette, estando a ser medicado e um 

aluno hiperativo, também medicado. É de salientar que os alunos referidos estão integra-

dos na turma, fazendo todas as tarefas propostas, à exceção da aluna da Escola Inclusiva 

que realizada tarefas relativas ao ano de escolaridade anterior (1.º ano). Também é de 

salientar que a aluna não realizou as tarefas relativas ao presente estudo pois no momento 

em que estas decorriam, encontrava-se em aula de apoio com a Professora de Necessida-

des Educativas Especiais. 

As tarefas planeadas, concebidas e implementadas pela PEI, conjuntamente com 

os elementos supramencionados, decorreram em contexto escolar, tanto na sala de aula, 

como no espaço exterior, mais concretamente no hall de entrada do CE.  

No que concerne ao aproveitamento, relativamente ao 2.º Período, na disciplina 

de Matemática, seis alunos obtiveram a menção de Muito Bom, dez alunos a de Bom, 

quatro com Suficiente e três com Insuficiente. Na disciplina de Expressões Artísticas e 
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Físico-Motoras, sete alunos obtiveram Muito Bom, onze a menção de Bom e cinco Sufi-

ciente. 

 

 

2.3. Experiência de Ensino 

 
 No seguimento da finalidade da investigação, da sua questão central e dos seus 

objetivos, foi necessário organizar o estudo em diferentes fases. Numa primeira fase, de-

finiu-se os instrumentos de recolha de dados de forma a conseguir dar resposta à questão 

de investigação. Posteriormente, planeou-se e conceberam-se as tarefas que se adequa-

vam às competências das AE em vigor e às AE definidas para o período de intervenção 

nas planificações a médio e longo prazo, elaboradas pelo agrupamento. 

 Tal como enunciado, a conceção e produção das tarefas foi planeada e estruturada 

previamente pela Professora Estagiária Investigadora (PEI), sob a orientação da Profes-

sora Cooperante e da Professora Orientadora da Universidade. Este planeamento teve por 

base o Guião do Professor (Apêndice I) previamente elaborado, que tem como objetivo 

explanar as planificações das tarefas. Este recurso foi adotado devido às suas potenciali-

dades, nomeadamente, por poder incluir todos os planos das tarefas, os recursos materiais 

necessários, a duração das tarefas e de cada momento das mesmas e a avaliação dos alu-

nos. Além deste recurso e como já referido anteriormente, para cada tarefa utilizaram-se 

fichas de registo dos alunos (Apêndice III) e fichas de avaliação das tarefas (Apêndice 

IV). 

 Por fim, na quarta fase, foi o momento de descrever, interpretar, compreender e 

averiguar, tendo por base as informações recolhidas, qual o contributo das tarefas desen-

volvidas de Música e Matemática para a aprendizagem dos alunos. 

 No quadro seguinte (Quadro 3) encontram-se evidenciadas de forma sucinta as 

fases descritas anteriormente, que serviram de suporte a toda a investigação e às etapas a 

esta inerente. 
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Quadro 3 – Síntese do planeamento faseado da investigação delineada. 

1.ª Fase Definição de instrumentos de recolha de dados 

2.ª Fase 
Conceção e produção de tarefas adequadas aos conteúdos musicais e ma-

temáticos, definidas para o período de intervenção. 

3.ª Fase Implementação das tarefas, em contexto sala de aula. 

4.ª Fase 
Análise dos registos dos alunos acerca da interdisciplinaridade entre Mú-

sica e Matemática, através dos instrumentos de recolha de dados. 

 
 
 

2.3.1. Conceção de tarefas desenvolvidas no estudo 
 

 O presente estudo envolveu o desenho de tarefas que estabelecem a ligação entre 

a Matemática a Música. Assim, foram realizadas tarefas dirigidas ao 2.º ano de escolari-

dade do 1.º CEB. 

 As mesmas foram implementadas no contexto educativo acima referido, que tam-

bém era o mesmo da Unidade Curricular de Prática Pedagógica Supervisionada (PPS). 

Tendo em conta este aspeto, a implementação das tarefas teve de se reger à disponibili-

dade da turma. Estas foram executadas às sextas-feiras dos meses de maio e junho. 

 A realização das tarefas ocorreu durante três momentos que explanarei de seguida: 

i) Recolha de informações sobre os tópicos a explorar no ano de escolari-

dade em causa, através das Aprendizagens Essenciais (AE) de Mate-

mática e as AE de Expressão Musical; 

ii) Seleção das temáticas trabalhadas em Matemática em que houvesse co-

nexão direta com a Música; 

iii) Início do desenho das tarefas relativas ao tema em questão. 

Posteriormente ao desenho das tarefas, estas foram implementadas ao longo da 

PPS. De seguida, serão explanadas a descrição das mesmas, sendo que as versões finais 

validadas pelas Professoras Supervisoras, encontram-se em apêndice (Apêndice I). Estes 

últimos documentos – planificação das tarefas – contêm, para além do desenvolvimento 

da tarefa, o enquadramento curricular, os recursos educativos necessários à sua execução 

e a duração da tarefa e de cada momento da mesma. 
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De modo a ficarmos com uma visão global da implementação do estudo, serão 

apresentadas no quadro que se segue as datas em que se realizaram cada uma das ativi-

dades e a respetiva duração. 

  

Quadro 4 – Calendarização da implementação das tarefas. 

Número da 
Tarefa 

1 2 3 

Designação 

da Tarefa 

Ritmos e Compasso 

Quaternário 
Compasso Ternário Compasso Binário 

Data 03/05/2019 17/05/2019 07/06/2019 

Duração 
(min.) 

90 90 45 

 

 Tal como se pode verificar através da leitura do quadro acima apresentado, as 

atividades foram implementadas nos meses de maio e junho de 2019, com durações dife-

rentes, 45 e 90 minutos. De seguida, irão ser descritas, resumidamente, a implementação 

de cada tarefa desenvolvida nesta investigação, sendo que se vão reger pelos seguintes 

tópicos de forma a serem mais facilmente entendidas pelos leitores: i) enunciado sinteti-

zado; ii) objetivos da tarefa; iii) atividade dos alunos prevista e orientações da professora; 

e, iv) aspetos metodológicos (local, tempo e recursos educativos). 

 

 

2.3.2. Tarefa 1 – Ritmos e Compasso Quaternário 

 

• Enunciado Sintetizado 

Na primeira parte da tarefa os alunos tinham de explorar uma sequência sonora 

criada pela Professora Estagiária Investigadora (PEI) e, posteriormente, aprender a escre-

ver a mesma com o auxílio desta numa pauta musical. Para este registo tiveram de explo-

rar duas figuras musicais, a semínima e a pausa da semínima, ambas a valer 1 tempo. Ao 

escrever a sequência sonora que perceberam, através de diálogo com a PEI, que era um 

ritmo, também exploraram o conceito de compasso quaternário, uma vez que o ritmo que 

fizeram com a PEI tinha 4 sons, a valer 1 tempo cada e, portanto, o ritmo era composto 

por 4 tempos.  
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Posto isto, os alunos foram organizados em grupos de cerca de 5 elementos, de 

forma a construírem um ritmo no compasso quaternário com os sons do corpo. Quando 

todos os alunos terminaram a construção dos ritmos, estes foram apresentados à turma e 

a PEI procedeu ao registo dos mesmos no quadro interativo com o auxílio dos alunos. Os 

alunos registaram o ritmo do seu grupo no caderno Os Pequenos Compositores criado 

pela docente. 

A tarefa termina com a explicação do trabalho autónomo solicitado aos alunos 

(trabalho de casa), em que estes tinham de criar ritmos em compasso quaternário durante 

7 dias e escrever com quem executaram os mesmos. Para procederem ao registo, levaram 

para casa o caderno Os Pequenos Compositores. 

 

• Objetivos da Tarefa 

Os objetivos delineados para a tarefa em causa vão ser apresentados no quadro 5, 

em que na primeira coluna teremos os objetivos específicos da atividade e na segunda 

coluna temos os objetivos que estão nas Aprendizagens Essenciais (AE) de Educação 

Artística – Música e de Matemática e que se completam. 

 

Quadro 5 – Objetivos da Tarefa 1 

Objetivos da 

Tarefa 
Objetivos descritos nas AE 

Percutir com 

sons do corpo 

um ritmo espe-

cífico 

Educação Artística – Música 
Domínio: Experimentação e Criação 

Conhecimentos, Capacidades e atitudes: 

§ Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, 

instrumentos musicais) de forma a conhecê-las como potencial 

musical. 

§ Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódi-

cas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou não 

musicais (imagens, textos, situações do quotidiano, etc.). 

Domínio: Interpretação e Comunicação 

Conhecimentos, Capacidades e atitudes: 

§ Realizar sequências de movimentos corporais em contextos 

musicais diferenciados. 

Criar um ritmo 

com sons do 

corpo. 
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§ Comunicar através do movimento corporal de acordo com pro-

postas musicais diversificadas. 

Identificar regu-

laridades em rit-

mos 

Matemática 
Domínio: Números e Operações 

Conhecimentos, Capacidades e atitudes: 

§ Reconhecer e descrever regularidades em sequências. 

§ Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel 

no desenvolvimento das outras ciências e domínios da ativi-

dade humana e social. 

§ Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 

matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 

regular a sua aprendizagem. 

 

Para além dos objetivos referidos no quadro acima, a atividade regeu-se por mais 

quatro objetivos que não estão clarificados nas AE, mas que se tornam imprescindíveis 

os alunos atingirem de forma a conseguirem proceder à escrita de ritmos na pauta musical. 

Desta forma, os objetivos que faltam mencionar são: 

• Escrever ritmos na pauta musical; 

• Identificar o compasso quaternário; 

• Identificar a figura musical semínima; 

• Identificar uma pausa de semínima. 

 

• Atividade dos Alunos Prevista e Orientações da Professora 

Os alunos dispuseram-se em forma de circunferência no hall de entrada do Centro 

Escolar (CE) e, de seguida ouviram a sequência sonora que a PEI realizou: 2 palmas – 1 

bate o pé – 2 palmas – 1 bate o pé. Aquando da autorização da PEI, os alunos repetiram 

a sequência anteriormente executada pela mesma.  

Posteriormente, a PEI explicou em que consiste a seguinte tarefa: Agora vamos 

andar à roda conforme a nossa sequência sonora. Quando batermos as duas palmas 

vamos estar quietos, e quando for para bater o pé damos um passo a bater o pé. Vamos 

então começar, só param quando eu disser “Para”. Os alunos aquando da autorização 

da PEI executaram o que foi pedido, sendo que esta ia corrigindo alguns alunos que apre-

sentavam alguns constrangimentos.  



 33 

Após todos os alunos conseguirem realizar o proposto anteriormente sem cons-

trangimentos, a PEI introduziu um novo gesto na sequência sonora designado de “silên-

cio” e explicou em que consistia o mesmo. A explicação teve como objetivo evidenciar 

que o “silêncio”, na Música, é designado de “pausa” e que quando esta aparece os músicos 

não tocam, ou seja, ninguém que tenha a “pausa” pode produzir som. Os alunos no fim 

da explicação executaram o gesto e o que o mesmo representa. 

A PEI introduziu o “silêncio” na sequência sonora inicial e os alunos repetiram a 

mesma aquando da sua autorização. Conforme os constrangimentos apresentados, a PEI 

ia intervindo de forma a que os alunos ultrapassassem os mesmos. 

De forma a concluir esta primeira parte, a PEI explicou aos alunos o que estes 

tinham acabado de fazer e qual a sua designação em música. Para tal, utilizou exemplos 

concretos da vida diária dos alunos, como por exemplo: quando estão no carro a ouvir 

música e batem palmas ou o pé, quando estão no supermercado e andam ao ritmo da 

música, entre outros. Assim, os alunos perceberam que o que tinham acabado de repro-

duzir era um ritmo. 

De seguida os alunos deslocaram-se para a sala de aula onde se sentaram nos res-

petivos lugares. A PEI projetou no quadro interativo uma pauta musical explicando para 

que servia a mesma, como esta era constituída e como se designava. De seguida, distri-

buiu o recurso educativo Os Pequenos Compositores que tinha dois principais objetivos: 

acompanhar e registar o ritmo produzido na aula e servir de registo dos ritmos executados 

em trabalho autónomo fora da escola (trabalho para casa).  

A PEI iniciou a sua explicação desenhando uma clave de sol, mas sem enunciar o 

nome da mesma, de modo a conseguir perceber se algum aluno sabia o mesmo. Uma vez 

que três alunos do grupo turma têm Música fora do contexto escolar, era de esperar que 

algum desses alunos soubesse de que figura se tratava. A PEI salientou a função da clave 

de sol e onde esta se escreve na pauta musical. Posteriormente à clave de sol deve-se 

escrever o compasso do nosso ritmo. Para tal, a PEI questionou os alunos acerca do nú-

mero de sons que tinha o ritmo executado no início da aula, sendo que a resposta esperada 

era “quatro – duas palmas, um bater do pé e um silêncio”. Assim, a PEI escreveu, a seguir 

à clave de sol, 4 por 4, de forma a designar um compasso quaternário. 

Com o objetivo de registar o som de um palma ou de um bater do pé, a PEI dese-

nhou uma semínima na pauta musical, explicando que esta, em Música, tem a duração de 

1 tempo. Tendo em conta que no ritmo também estava contemplado um silêncio, a PEI 

desenhou uma pausa de semínima, explicando que a mesma, em Música, significa um 
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silêncio com a duração de um tempo. De seguida, questionou os alunos sobre como ficaria 

o ritmo que estes executaram no início da aula, sendo que a resposta esperada era “semí-

nima-semínima-semínima-pausa de semínima”.  

A PEI enalteceu que no ritmo da aula, a semínima tinha funções diferentes, con-

soante os sons percutidos, desta forma, para ser mais fácil a leitura da pauta musical, os 

alunos escreveram por baixo de cada figura musical o que esta representava. Uma vez 

que o ritmo estava concluído, a PEI desenhou as barras finais, explicando que as mesmas 

têm o objetivo de nos informar que, neste caso, o ritmo estava concluído. A figura se-

guinte – figura 8 –, é um modelo da escrita pretendida no caderno dos alunos e no quadro 

interativo.  

 

  

 

  

Figura 8 – Modelo do ritmo escrito no quadro interativo. 

 

Após todos os alunos terem copiado o registo do ritmo no caderno pretendido, a 

PEI organizou os mesmos em grupos de 4/5 elementos e distribuiu-os pela sala de aula. 

O momento seguinte tinha como objetivo a criação, em grupo, de um ritmo composto por 

4 elementos, tal como tinham feito em grupo turma. É de salientar que os alunos apenas 

tinham de construir e, posteriormente, apresentar o seu ritmo, sendo que o seu registo 

seria feito no caderno Os Pequenos Compositores, após a apresentação e com o auxílio 

da PEI. 

Aquando do término do tempo designado para o momento acima descrito, a PEI 

indicou a ordem pela qual os grupos apresentaram os seus ritmos, procedendo a mesma 

ao seu registo no quadro interativo. De forma a comprovar a atenção dos alunos e se os 

ritmos estavam bem construídos, a PEI foi colocando questões no final de cada apresen-

tação dos grupos, tais como: “Qual foi o primeiro som que este grupo apresentou?” ou 

“A seguir ao som (...) qual foi o som que fizeram?”, entre outras. Os alunos escreveram 

na segunda pauta musical da primeira página do seu caderno de Música, o ritmo do seu 

grupo após a PEI escrever o mesmo com o auxílio oral dos alunos. 

No final de todas as tarefas terem sido concluídas, a PEI explicou aos alunos em 

que consistia o trabalho para casa: A partir de hoje vão ser os “Pequenos Compositores”, 

para tal vou entregar um caderninho onde vão ter de registar, todos os dias até quinta-
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feira (9 de maio) um ritmo diferente, tal como fizemos na aula. Podem fazer o ritmo com 

os vossos pais, com os vossos avós ou amigos. Os ritmos têm de ser diferentes e têm de 

ter 4 tempos cada um. Na sexta-feira, dia 10 de maio, entregam essa folha. Não se es-

queçam, vai ser bastante divertido! 

 

• Aspetos Metodológicos 

A presente tarefa decorreu no dia 3 de maio de 2019, entre as 14h e as 15h30min 

em contexto escolar. É de salientar que por uma questão de logística, a primeira parte da 

mesma – execução da sequência sonora – decorreu no hall de entrada no Centro Escolar 

(CE). Desta forma, os alunos deslocaram-se até lá depois da explicação, por parte da PEI, 

do que iriam explorar na tarefa. No fim da execução da sequência sonora, os alunos re-

gressaram à sala de aula, onde continuaram a exploração da tarefa. 

 No que concerne aos registos dos alunos, a PEI criou o caderno Os Pequenos 

Compositores que se encontra nos anexos da planificação da tarefa 1 (Apêndice 1) e que 

pretendia que os alunos registassem a sequência sonora criado pela docente e que estes 

repetiram, a sequência sonora criada pelo grupo de trabalho e as sequências sonoras cons-

truídas em trabalho autónomo.  

 

 

2.3.3. Tarefa 2 – Compasso Ternário  

 

• Enunciado Sintetizado 

Na primeira parte da tarefa os alunos tinham de explorar uma canção escolhida 

pela Professora Estagiária Investigadora (PEI) e, posteriormente, identificar em que com-

passo estava essa mesma canção. Para tal, os alunos num primeiro momento tinham de 

andar ao ritmo da mesma, depois descobrir qual o tempo forte, através da percussão de 

uma palma e, por fim, fazer o mesmo, mas com recurso a um instrumento de percussão. 

Assim, conseguiram descobrir que a canção estava no compasso ternário, pois deram 

sempre 3 passos e entre os tempos fortes contavam apenas dois tempos.  

Posto isto, os alunos relembraram as figuras musicais exploradas na tarefa anterior 

e ficaram a conhecer duas “amigas musicais” da PEI – a colcheia e a semínima. Apesar 

dos alunos já terem explorado a semínima na aula anterior, esta serviu como referência 

para descobrirem o tempo da colcheia. O esperado era os alunos chegarem à conclusão 
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que a colcheia valia 
!
" tempo, pois a figura apresentada eram duas colcheias unidas e, por 

isso, se as separássemos conseguiríamos saber o tempo de cada uma. 

A PEI, de seguida, exemplificou como poderiam escrever um ritmo com as figuras 

musicais apresentadas e propôs aos alunos que, em grupos de 4/5 elementos, definidos 

pela mesma, criassem 4 ritmos distintos. Para tal, a PEI distribuiu as figuras que estes 

teriam de utilizar, para no fim apresentar à turma. 

A tarefa termina com a explicação do trabalho autónomo solicitado aos alunos, 

em que estes tinham de criar 4 ritmos em compasso ternário na folha distribuída pela PEI, 

sendo que só poderiam utilizar as figuras exploradas até então. 

 

• Objetivos da Tarefa 

Tal como na descrição da tarefa anterior, os objetivos delineados para a presente 

tarefa vão ser apresentados no quadro 6, em que na primeira coluna teremos os objetivos 

específicos da atividade e na segunda coluna temos os objetivos que estão nas Aprendi-

zagens Essenciais (AE) de Educação Artística – Música e de Matemática e que se com-

pletam. 
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Quadro 6 – Objetivos da Tarefa 2 

Objetivos da Tarefa Objetivos descritos nas AE  

Acompanhar uma can-

ção em compasso ter-

nário com instrumen-

tos de percussão. 

Educação Artística – Música 

Domínio: Experimentação e Criação 

Conhecimentos, Capacidades e atitudes: 

• Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quo-

tidiano, instrumentos musicais) de forma a conhecê-las 

como potencial musical. 

• Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências me-

lódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais 

ou não musicais (imagens, textos, situações do quotidi-

ano, etc.). 

 

Domínio: Interpretação e Comunicação 

Conhecimentos, Capacidades e atitudes:  

• Realizar sequências de movimentos corporais em contex-

tos musicais diferenciados. 

• Comunicar através do movimento corporal de acordo com 

propostas musicais diversificadas. 

Relacionar o tempo da 

colcheia com a fração 
!
". 

 

Matemática 
Domínio: Números e Operações 

Conhecimentos, Capacidades e atitudes:  

• Reconhecer frações unitárias como representações de 

uma parte de um todo dividido em partes iguais, em dife-

rentes contextos, e dar exemplos.  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 

da atividade humana e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conheci-

mentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio 

trabalho e regular a sua aprendizagem. 

 



 38 

 Para além dos objetivos referidos no quadro acima, a atividade regeu-se por mais 

quatro objetivos que não estão clarificados nas AE, mas que se tornam imprescindíveis 

os alunos atingirem de forma a conseguirem proceder à escrita de ritmos na pauta musical. 

Desta forma, os objetivos que faltam mencionar são: 

• Escrever ritmos na pauta musical; 

• Identificar o compasso ternário;  

• Identificar uma colcheia. 

 

• Atividade dos Alunos Prevista e Orientações da Professora 

Esta tarefa iniciou-se pela explicação, em sala de aula, em que consistiria a mesma 

e quais as regras a serem cumpridas. A PEI colocou os alunos em circunferência em torno 

das mesas que estavam na sala de aula e procedeu à explicação do momento seguinte. Os 

alunos ouviram a canção Se um girassol de Histórias de Encantar, sendo que tinham de 

andar para a frente e para trás de acordo com o ritmo da mesma. A PEI demonstrou o que 

teriam de fazer, mas com outra canção, escolhida no momento, para não influenciar os 

alunos. 

Os alunos realizaram a tarefa proposta e pararam aquando a indicação da PEI, 

respondendo às questões colocadas pela mesma: Quantos passos demos para a frente de 

cada vez? E para trás? Foram sempre iguais?. Era esperado que os alunos afirmassem 

ter dado sempre 3 passos. Após as respostas dos alunos, a PEI desafiou-os para fazerem 

algo com a mesma canção. 

O segundo momento tinha como propósito a identificação do tempo forte no com-

passo ternário, para tal a PEI indicou que o primeiro tempo iria ser marcado por uma 

palma e os dois seguintes iriam ser “silêncios”. Os alunos executaram o pedido assim que 

a PEI deu autorização, estando sempre a mesma a observar se os alunos estavam a fazer 

corretamente o que tinha sido proposto. 

De seguida, foi dito aos alunos para marcarem o tempo forte, ou seja, aquele que 

tinha sido marcado como número um e com uma palma, mas agora com instrumentos de 

percussão. Todos os alunos tiveram acesso a um instrumento de percussão, sendo que uns 

eram da PEI e outros do CE. A PEI dificultou um pouco a tarefa anterior, propondo aos 

alunos para que na marcação do tempo forte, colocassem o seu instrumento o mais alto 

que conseguissem e os outros dois tempos iriam ser marcados pelo corpo, balançando o 

mesmo ao ritmo da canção.  
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Posteriormente à realização do momento descrito, os alunos responderam às se-

guintes questões: Quantos passos dei há pouco? E quantos tempos contávamos até che-

garmos de novo ao 1? Então, se estamos a andar sempre de 3 em 3, se quiséssemos 

escrever numa pauta musical o nosso ritmo, depois da clave de sol, que números coloca-

ríamos? A resposta esperada à última questão era “3 por 4”, verificando que estávamos 

perante um compasso ternário. 

Antes de dar a conhecer aos alunos novas figuras musicais, a PEI recordou quais 

as figuras e pausas aprendidas na tarefa anterior e quais os seus tempos. De seguida, a 

PEI apresentou a “Chica” que valia um tempo e a “Teresa”, com o diminutivo “Tê” que 

também valia um tempo. No entanto, a “Chica” tem duas “perninhas”, pelo que era espe-

rado que os alunos dissessem que cada “perninha” valia 
!
" tempo, porque 

!
" + 

!
" = 1. Em 

termos musicais, a “Chica” era composta por duas colcheias e a “Tê” era uma semínima.  

A PEI explicou que consoante a organização que fizemos com as nossas novas 

“amigas musicais”, teríamos diferentes ritmos. Para tal, escreveu no quadro interativo, na 

pauta musical, uma clave de sol seguida de 3 por 4, ou seja, compasso ternário. Posteri-

ormente, escreveu uma “Chica” e duas “Tê” e perguntou aos alunos como se produzia o 

ritmo escrito. A resposta esperada era “Chi-ca-Tê-Tê”. De forma aos alunos verificarem 

se o ritmo estava de acordo com o compasso pretendido, a PEI pediu-lhes para eles con-

tarem os tempos de forma a confirmarem se estariam os três tempos necessários. A res-

posta espera era: uma “Chica” dá-nos um tempo e duas “Tê” dão-nos dois tempos, logo 

temos três tempos. 

Os alunos, logo de seguida, foram organizados pela PEI, em grupos de 4/5 ele-

mentos e ouviram a explicação do momento seguinte. Este consistia na atribuição de al-

gumas “Chica” e “Tê” a cada grupo e este tinha de organizar as mesmas de 4 formas 

diferentes, criando assim 4 ritmos distintos. Os grupos também tiveram ao seu dispor uma 

folha em formato A3 já com as pautas musicais impressas para que, com recurso a bostik, 

pudessem escrever os seus ritmos. A PEI salientou que todos os ritmos seriam em com-

passo ternário, logo só poderiam ter 3 tempos cada um e que a duração deste momento 

era de 20 minutos. 

Quando todos os grupos terminaram o proposto, o expectável era apresentarem os 

4 ritmos à turma. Uma vez que demoraram mais tempo que o previsto, cada grupo apre-

sentou apenas um ritmo à turma, sendo que teria de ser um diferente ao que já tinha sido 

apresentado pelo grupo anterior. Os alunos para apresentarem os seus ritmos teriam de o 
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produzir com o nome das figuras, por exemplo, “Chica – chica – Tê”, que na pauta mu-

sical eram quatro colcheias e uma semínima. 

Por fim, a tarefa terminou com a explicação do trabalho para casa que consistia 

na produção de 4 ritmos diferentes, utilizando apenas as figuras musicais aprendidas na-

quele dia e que fossem em compasso ternário. 

 

• Aspetos Metodológicos 

A presente tarefa decorreu no dia 17 de maio de 2019, entre as 14h e as 15h30min 

em contexto escolar, mais concretamente na sala de aula. No que concerne aos registos 

dos alunos, a PEI criou fichas de registo dos alunos para o trabalho de grupo a ser reali-

zado em sala de aula e fichas para o trabalho autónomo – trabalho para casa. Estas fichas 

referidas encontram-se na planificação referente a esta tarefa no Apêndice I. 

 

 

2.3.4. Tarefa 3 – Compasso Binário 

 

• Enunciado Sintetizado 

Os alunos chegaram à sala de aula e sentaram-se nos seus lugares e ouviram a 

explicação da Professora Estagiária Investigadora (PEI): Nas tarefas anteriores ficámos 

a conhecer o compasso quaternário e o ternário. Hoje vamos conhecer outro compasso 

que é muito utilizado em música. Alguém sabe qual é? – sendo a resposta esperada com-

passo com dois tempos, ou seja, compasso binário. 

De seguida, a PEI deu a conhecer outras duas figuras musicais aos alunos – a 

mínima (2 tempos) e a semicolcheia (
!
(	 de tempo). No entanto, para os alunos chegarem 

ao tempo da semicolcheia, tiveram de desconstruir a figura apresentada que era composta 

por 4 semicolcheias, o que perfazia 1 tempo.  

Após a exploração das figuras musicais, os alunos foram organizados em grupos 

com o objetivo de escrever na pauta musical vários compassos em compasso binário com 

as figuras musicais disponibilizadas pela PEI. Por fim, apresentaram a sua criação ao 

grupo turma. 
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• Objetivos da Tarefa 

Os objetivos delineados para a tarefa em causa vão ser apresentados no quadro 7, 

em que na primeira coluna teremos os objetivos específicos da atividade e na segunda 

coluna temos os objetivos que estão nas Aprendizagens Essenciais (AE) de Educação 

Artística – Música e de Matemática e que se completam. 

 

Quadro 7 – Objetivos da Tarefa 3. 

Objetivos da 
Tarefa 

Objetivos descritos nas AE  

Criar um ritmo 

em compasso 

binário. 

Educação Artística – Música 

Domínio: Experimentação e Criação 

Conhecimentos, Capacidades e atitudes: 

• Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódi-

cas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou não 

musicais (imagens, textos, situações do quotidiano, etc.). 

Identificar que o  

tempo da semi-

colcheia é es-

crito pela  fração 
!
(. 

Matemática 

Domínio: Números e Operações 

Conhecimentos, Capacidades e atitudes:  

• Reconhecer frações unitárias como representações de uma parte 

de um todo dividido em partes iguais, em diferentes contextos, 

e dar exemplos.  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel 

no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 
§ Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 

matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e re-

gular a sua aprendizagem. 

 

 Para além dos objetivos referidos no quadro acima, a atividade regeu-se por mais 

quatro objetivos que não estão clarificados nas AE, mas que se tornam imprescindíveis 

os alunos atingirem de forma a conseguirem proceder à escrita de ritmos na pauta musical. 

Desta forma, os objetivos que faltam mencionar são: 

• Escrever ritmos na pauta musical; 
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• Identificar o compasso binário; 

• Identificar a figura musical mínima. 

 

• Atividade dos Alunos Prevista e Orientações da Professora 

Esta tarefa iniciou-se pela explicação, em sala de aula, em que consistiria a mesma 

e quais as regras a serem cumpridas, depois dos alunos se sentarem nos seus lugares.  

A PEI começou por relembrar os compassos explorados nas tarefas anteriores e 

perguntar se alguém tinha ideia do compasso que iriam explorar naquele dia. Uma vez 

que cerca de 3 alunos têm Música fora da escola, a resposta foi dita por um desses mesmos 

alunos, “compasso binário”.  A PEI acrescentou que como o próprio nome indica, os 

compassos binários são compostos por apenas 2 tempos cada e escreve-se 2 por 4 a seguir 

à clave de sol.  

De seguida, foi dado a conhecer aos alunos mais duas figuras musicais, a “Aida”, 

mais conhecida por “Á-ai” e que vale 2 tempos e a “Margarida” que vale 1 tempo, mas 

que é a junção de 4 figuras musicais. A primeira figura mencionada é uma mínima, já a 

segunda como é a junção de 4 figuras (semicolcheias), a PEI interrogou os alunos acerca 

de quanto valia cada “perninha” da “Margarida”. Os alunos disseram automaticamente 

que cada uma valia 
!
(	de tempo , porque as 4 juntas valiam 1 tempo. 

Posto isto, foi registado no quadro interativo, pela PEI, as figuras musicais já ex-

ploradas até então: “Á-ai” – mínima (2 tempos); “Tê” – semínima (1 tempo); “Chica” – 

colcheia (
!
" tempo) e “Margarida” – semicolcheia (

!
(	 de tempo). Este registo teve como 

objetivo sintetizar as figuras musicais, relembrando as mesmas.  

A PEI, de seguida, escreveu a “Á-ai” na pauta musical, depois do compasso biná-

rio e questionou os alunos “Este compasso está completo ou podemos acrescentar mais 

alguma figura?” sendo a resposta esperada era que o compasso estivesse completo pois a 

figura já valia 2 tempos, limite de tempos em cada compasso. De forma a dar continuidade 

à escrita na pauta, a PEI desenhou uma barra na vertical (barra de compasso) que serve 

para delimitar os compassos. De seguida, escreveu uma “Tê” e uma “Margarida” e ques-

tionou os alunos acerca dos tempos que estavam presentes naquele compasso. Os alunos 

afirmaram tratar-se de 2 tempos e que, por isso, o compasso já estava completo. 

A última tarefa consistiu na organização de figuras musicais em compassos biná-

rio numa pauta musical. Para a realização desta tarefa a turma foi organizada em grupos 

de 5 elementos e a PEI distribuiu o material necessário à sua realização (figuras musicais, 
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folha A3 com a pauta musical e bostik). Aquando do término da tarefa, os alunos apre-

sentaram oralmente o seu ritmo e como este se lia.  

 

• Aspetos Metodológicos 

A presente tarefa decorreu no dia 7 de junho de 2019, entre as 14h e as 14h45min 

em contexto escolar, mais concretamente na sala de aula. No que concerne aos registos 

dos alunos, a PEI criou fichas de registo dos alunos para o trabalho de grupo, sendo que 

se encontra na planificação referente a esta tarefa no Apêndice I. 

 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolha e análise de dados 

 
 De modo a que os investigadores possam responder às suas questões das suas 

investigações, bem como aos objetivos estabelecidos para as mesmas, têm de recorrer a 

técnicas e a instrumentos de recolha de dados. Estes podem ser muito diversificados, tal 

como a sua análise, que pode seguir metodologias distintas (Aires, 2015).  

 Em primeiro lugar, devem definir-se os dados que se pretendem obter para que, 

posteriormente, as metodologias a utilizar para a sua recolha também sejam delineadas.  

Na presente investigação, e de forma a dar resposta à questão de investigação central - 

Qual o contributo da implementação de tarefas envolvendo a Matemática e a Música na 

aprendizagem de alunos do 2.º ano do 1.º CEB? – foram utilizadas duas técnicas de reco-

lha de dados que foram a observação e a análise, de acordo com Coutinho (2014). 

Segundo Aires (2015), a observação é utilizada na recolha de informação de uma 

investigação, através do contacto direto com situações específicas. Uma vez que já é uti-

lizada há muito tempo, é designada de técnica básica de pesquisa, sendo que apareceu 

quando o ser humano sentiu necessidade de explorar o mundo social e natural. 

 Existem dois tipos de observação – a observação científica e a observação espon-

tânea – e estas distinguem-se pelo seu caráter e objetividade. A observação científica é 

intencional e sistemática e, por isso, proporciona-nos uma visão mais completa da reali-

dade (Adler e Adler, 1994 citados por Aires, 2015). Para que esta técnica se torne uma 

ferramenta poderosa da investigação social, precisa de: orientação em função de um obje-

tivo delineado previamente, ser planificada em fases e ser baseada em teorias sociais 

(Ruiz Olabuenaga, 1996 citado por Aires, 2015). 
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 Tendo em conta o tipo de investigação, a observação também é distinta e segue 

sempre o rumo para que a investigação está a ser conduzida. A observação qualitativa é 

naturalista e é implementada no contexto investigado, onde os participantes se encontram 

(Adler e Adler, 1994 citados por Aires, 2015).  

Existem inúmeras vantagens e desvantagens da utilização desta técnica na inves-

tigação qualitativa. Colás (1998) citado por Aires (2015), refere algumas das vantagens 

da aplicação da observação qualitativa em cotexto educativo, que são: potencialidades 

nas dinâmicas e nas inter-relações dos grupos quando em cenários socioculturas; a faci-

lidade na obtenção das informações internas dos grupos que não seriam recolhidas com 

outra técnica; o aprofundamento do conhecimento existente nas culturas de grupo; a cre-

dibilidade dos resultados, uma vez que são recolhidos em primeira mão; e, a facilidade 

no registo de informações não-verbais. 

No entanto, segundo o mesmo autor, também existem algumas desvantagens na 

utilização desta técnica, tais como: a subjetividade evidente nos sentimentos ou pré-juízos 

por parte do investigador; a possível incidência do comportamento do investigador na 

dinâmica do grupo investigado; e a perda de capacidade crítica devido a uma aproximação 

da identidade do grupo. 

Tendo por base a técnica de observação, usou-se o instrumento “Diário do Inves-

tigador” (Apêndice I), com o objetivo de se proceder a um registo descritivo, reflexivo e 

o mais próximo possível da realidade das situações observadas no decorrer das várias 

tarefas. Assim, com este instrumento registaram-se as atitudes dos alunos, tanto na parti-

cipação nas diversas tarefas como nas suas intervenções orais. Também se utilizou a téc-

nica de análise uma vez que, se pretendeu analisar, interpretar e estabelecer significados 

sobre os diferentes aspetos de cada tarefa, de modo a compilar informação necessária para 

responder à questão e subquestões de investigação. Os instrumentos sujeitos a análise 

neste estudo são as fichas de registo dos alunos. 

De forma a sintetizar o descrito, o quadro 8 apresenta as técnicas, os instrumentos 

de recolha de dados e os momentos em que foram aplicados.  
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Quadro 8 – Técnicas, instrumentos de recolha de dados e momento de aplicação. 

Técnica Instrumento Momento de aplicação 

Observação Diário do investigador Ao longo da intervenção 

Análise 
Fichas de registo dos alu-

nos 
Ao longo da intervenção 

 
 Tal como se pode verificar, os dados foram recolhidos ao longo das intervenções, 

em contexto de sala de aula. Durante a implementação das tarefas foi sendo elaborado o 

Diário do Investigador e após foram analisadas as fichas de registo dos alunos.  

 

 
2.4.1. Diário do Investigador  

 
 Tal como já referido, o Diário do Investigador (Apêndice I), foi elaborado ao 

longo da intervenção e compila um conjunto de registos descritivos e reflexivos relativos 

às situações observadas durante as tarefas implementadas. Tal como defende Sá e Varela 

(2004), quando o investigador utiliza este instrumento acaba por se distanciar da sua prá-

tica, para conseguir consciencializar-se desta e refletir sobre a mesma. Estes defendem 

ainda que este é um instrumento poderoso e bastante rico de elementos que enfatizam a 

intervenção pedagógica seguinte. 

 No contexto da presente investigação, optou-se por este instrumento de recolha 

de dados, que tem como suporte a técnica de observação, com o objetivo de registar, o 

mais real possível, todas as situações vividas no decorrer das tarefas implementadas em 

contexto de sala de aula. Este foi construído ao longo da intervenção e, posterior à imple-

mentação de cada tarefa, estando, portanto, estruturado pelas mesmas. Uma das grandes 

vantagens deste instrumento de recolha de dados é a possibilidade de recuperar aconteci-

mentos passados ao longo das tarefas, como expressões enunciadas pelos alunos, que de 

outra forma, cairiam no esquecimento (Pardal e Lopes, 2011). 

 

 

2.4.2. Fichas de registo dos alunos  
 
 As fichas de registo dos alunos (Apêndices III e IV) foram elaboradas pela PEI, 

sob a orientação da Professora Orientadora de Seminário Educacional, com o objetivo de 
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obter dados subjacentes aos registos dos alunos nas tarefas implementadas, durante e de-

pois das mesmas. 

 A análise dos registos dos alunos tem como intuito a recolha de informações que 

permita responder à questão de investigação apresentada na Introdução do presente do-

cumento. Esta é uma técnica sistemática e que requer uma planificação, permitindo ana-

lisar um corpo de texto, recolher informações úteis e inferir sobre as mesmas (Coutinho, 

2014). 

 É de salientar que em todas as tarefas implementadas os alunos fizeram registos 

escritos durante as mesmas, no entanto os registos efetuados após as tarefas só não foram 

elaborados na última. Não se sentiu a necessidade de pedir registo autónomo, extraescola, 

desta pois os recolhidos até então seriam suficientes.  

 

 

2.5. Análise dos dados  
 
 Tendo como base a perspetiva metodológica qualitativa em que se insere a pre-

sente investigação e com os instrumentos de recolha de dados selecionados e utilizados, 

para a interpretação dos mesmos recorreu-se à técnica de análise de conteúdo (Coutinho, 

2005).  

 No presente contexto, esta técnica – análise de conteúdo – pretende analisar um 

ou mais documentos, procurando desvendar conteúdos que não são observáveis, com o 

intuito de refletir e inferir sobre os mesmos (Sousa, 2009 citado por Ribeiro, 2012). 

 É de relembrar que a finalidade desta investigação é averiguar qual o impacte de 

uma experiência de ensino entre Música e Matemática, na aprendizagem dos alunos do 

2.º ano do 1.º CEB. 

 De forma a facilitar a análise de conteúdo, segundo Bardin (2000) é necessário 

percorrer três etapas: i) pré-análise, ii) exploração do material/codificação e iii) trata-

mento dos resultados – inferência e interpretação. Tendo por base a finalidade desta in-

vestigação, a primeira etapa consistiu na reunião dos dados recolhidos através dos instru-

mentos de recolha de dados utilizados – fichas de registo dos alunos (Apêndices III e IV). 

Estes dados foram analisados e, a partir deles, conceberam-se parâmetros que foram pro-

gressivamente apurados e especificados no decorrer do processo de análise, específicos 

para cada tarefa.  
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Os parâmetros relativos à primeira tarefa estão divididos por partes, em que a 

primeira tem como parâmetros: escreve corretamente o compasso quaternário; associa a 

semínima a 1 tempo no ritmo; e, associa a pausa ao silêncio. Na segunda e terceira partes 

os parâmetros a ter em consideração são os descritos anteriormente e “o ritmo tem o nú-

mero de tempos correspondentes ao compasso (quatro tempos). Relativamente à segunda 

tarefa, os parâmetros aplicados são: escreve corretamente o compasso ternário; o ritmo 

tem o número de tempos correspondentes ao compasso (três tempos); e, associa as duas 

colcheias a um tempo (
!
" + 

!
" = 1). Na última tarefa, os parâmetros a ter em consideração 

são: escreve corretamente o compasso binário; o ritmo tem o número de tempos corres-

pondentes ao compasso (dois tempos); associa as duas colcheias a um tempo (
!
" + 

!
" = 1); 

associa quatro semicolcheias a um tempo (
!
(	+ 

!
(	+ 

!
(	+ 

!
(	= 1); e, adição os tempos das 

figuras de forma a obter em casa compasso dois tempos. É de salientar que os alunos não 

tinham de proceder à adição de frações em escrita matemática, por isso nos objetivos estar 

o verbo “associar” e não o verbo “adicionar”. Assim, os alunos apenas explicaram o seu 

raciocínio oralmente e não por escrito.  

 De forma a manter o anonimato dos registos, a Professora Estagiária Investiga-

dora (PEI) numerou os alunos de A1 a A23 e os registos apresentados estarão nesse có-

digo. Por fim, interpretaram-se os resultados obtidos, ou seja, procurou inferir se a glo-

balidade da turma mostrou evidências que permitiriam averiguar o contributo da experi-

ência de ensino entre Música e Matemática, na aprendizagem dos alunos do 2.º ano do 

1.º CEB. 
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CAPÍTULO 3 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 Este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os resultados frutos da im-

plementação das tarefas descritas no capítulo anterior. A sua análise e interpretação têm 

como pano de fundo a questão central da presente investigação e as subquestões e que 

aqui se recordam: 

 

• Qual o contributo da implementação de tarefas envolvendo a Matemática e a 

Música na aprendizagem de alunos do 2.º ano do 1.º CEB? 

o Qual a exploração corporal que os alunos apresentaram na construção de 

ritmos? 

o Qual a ligação, através de registo escrito, que os alunos estabeleceram 

entre os tempos das figuras musicais e as frações? 

 

Desta forma, na análise realizada são apresentados os resultados das tarefas im-

plementadas, realizadas em sala de aula e em trabalho autónomo (trabalho para casa), 

referentes aos instrumentos de análise, bem como os registos elaborados pelos alunos e 

as dificuldades sentidas.  

 

3.1. Tarefa 1 – Ritmos e Compasso Quaternário  
 

 Na tarefa 1 Ritmos e Compasso Quaternário, pretendeu-se que os alunos identi-

ficassem o que era um ritmo, quantos sons o constituía e, através de uma figura e uma 

pausa musical, conseguissem escrever o mesmo numa pauta. É de salientar que o ritmo 

foi executado pela Professora Estagiária Investigadora (PEI) e repetido pelos alunos. To-

dos os alunos executaram o ritmo e todos os alunos o escreveram no caderno Os Pequenos 

Compositores. Posteriormente, também se pretendia que os alunos explorassem o seu 

corpo, de forma a perceber o potencial sonoro do mesmo. 

 Os alunos mostraram-se atentos à explicação e aquando desta começaram a reali-

zar o ritmo exemplificado PEI. Depois da execução, esta introduziu o silêncio e os alunos 

entenderam este conceito muito bem, mostrando essa compreensão na execução do ritmo. 

Na sala de aula, quando a PEI mostrou a pauta musical explicando que a mesma servia 

para escrever, neste caso, o ritmo produzido pelos alunos, sendo que estes se mostraram 

bastante entusiasmados.  
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 Cerca de três alunos mostraram conhecimento musical, no que diz respeito à pauta 

musical, à figura e à pausa apresentadas pela PEI, uma vez que têm aulas de Música fora 

do contexto escolar. Assim, já era expectável pela PEI que estes alunos tivessem mais 

conhecimentos musicais em relação aos outros alunos. Apesar destes alunos terem parti-

ciparam ativamente na aula, não constrangeram os restantes alunos de participar e afir-

marem as suas opiniões. Em suma, todos os alunos participaram e manifestaram as suas 

opiniões sobre as questões colocadas.  

  

Parte I: 
A escrita do ritmo foi feita em grupo turma, em que a PEI escrevia no quadro 

interativo e os alunos copiavam o mesmo para o caderno Os Pequenos Compositores, 

entregue pela mesma. Os alunos evidenciaram interesse pela escrita do ritmo, recordando 

todos os sons executados e quantos sons de cada se tinham produzido. No que concerne 

à escrita do compasso quaternário a seguir à clave de sol, os alunos mostraram compre-

ender o mesmo. É de realçar que em Música, o compasso quaternário lê-se “quatro por 

quatro”, o que em Matemática pode ser entendido como uma fração, apesar de não con-

templar o traço de fração. A figura 9 mostra o ritmo criado pela PEI e escrito pela mesma 

no quadro interativo, o qual os alunos tinham de copiar para o seu caderno de Música. 

  

 
Figura 9 – Exemplo da escrita do ritmo da tarefa 1. 

 

Com o intuito de facilitar o tratamento dos resultados recolhidos, construiu-se o 

seguinte quadro (quadro 9) relativa à escrita do ritmo. Os resultados apresentados são dos 

alunos que entregaram o caderno Os Pequenos Compositores, pois dois alunos faltaram 

a esta tarefa e seis não entregaram o documento em causa.  
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Quadro 9 – Verificação da execução de alguns parâmetros para a escrita correta do ritmo na pauta 

musical – tarefa 1. 

Aluno 

Escrita do ritmo na pauta musical 

Escreve corretamente o com-

passo quaternário  

Associa a semínima a 1 

tempo no ritmo 

Associa a pausa 

ao silêncio 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

12 
   

13 
   

15 
   

17 
   

19 
   

21 
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 Repare-se que dos dados recolhidos, todos os alunos escreveram o ritmo correta-

mente. Assim, segue-se um exemplo de uma pauta musical com o ritmo executado escrito 

(figura 10). 

 

 
Figura 10 – Escrita correta do ritmo na pauta musical. 

 

Procedimento utilizado: 

O aluno copiou o ritmo escrito pela PEI no quadro interativo, no entanto o proce-

dimento adotado na escrita foi que, sabendo que o ritmo executado tinha quatro tempos e 

que, por isso, era compasso quaternário, iniciou-se a sua escrita escrevendo a seguir à 

clave de sol quatro por quatro de forma a indicar o compasso. Esta escrita é muito seme-

lhante à escrita de uma fração de quatro quartos, mas sem o traço de fração. De seguida, 

associou cada som produzido a uma semínima, mesmo que esse tenha sido repetido, pois 

a semínima vale um tempo e cada som, no ritmo, tinha o mesmo valor. Por fim, o último 

tempo que faltava para o ritmo estar concluído era o silêncio, associado a Música a uma 

pausa. Como o silêncio teve a mesma duração que os outros sons, a pausa utilizada foi a 

pausa da semínima que vale 1 tempo também. De forma a dar por concluído o ritmo, o 

aluno utilizou a barra final que indica o fim, neste caso, do ritmo. 

 

Parte II: 
 Numa segunda parte da tarefa, o objetivo era os alunos construírem em grupos um 

ritmo quaternário, que incluísse o silêncio, e que o apresentassem à turma. Posterior-

mente, escreveriam no caderno Os Pequenos Compositores o seu ritmo, com a ajuda da 

PEI. 

 O quadro 10 representa o tratamento dos dados recolhidos sobre a escrita dos rit-

mos de cada grupo, desta forma a análise foi feita por grupos e não individualmente. 

Desta forma, verificou-se os registos dos elementos do grupo e fez-se um levantamento 

geral. 
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Quadro 10 – Verificação de alguns parâmetros para a escrita correta do ritmo construído pelos alu-

nos na pauta musical. 

Grupo 

Escrita do ritmo na pauta musical 

Escreve correta-

mente o com-

passo quaternário  

Associa a semí-

nima a 1 tempo 

no ritmo 

Associa a 

pausa ao si-

lêncio 

O ritmo tem o número 

de tempos correspon-

dentes ao compasso  

(quatro tempos) 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

 Repare-se que dos dados recolhidos, todos os alunos escreveram o ritmo correta-

mente. Assim, segue-se dois exemplos dos ritmos criados pelos alunos e escritos na pauta 

musical (figuras 11 e 12). 

 

 
Figura 11 – Escrita correta do ritmo na pauta musical do grupo 5. 

 

 
Figura 12 – Escrita correta do ritmo na pauta musical do grupo 2. 
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Procedimento utilizado: 

Os alunos sabendo que os seus ritmos teriam de ter quatro tempos, automatica-

mente, escreveram a seguir à clave de sol a fração quatro por quatro. De seguida, organi-

zaram sons de forma a obterem um ritmo que contemplasse um silêncio. Depois de apre-

sentarem o seu ritmo, escreveram o mesmo na pauta musical contemplada no seu caderno 

Os Pequenos Compositores. Consoante o ritmo criado os alunos escreveram as semíni-

mas e a pausa da semínima. Nenhum grupo criou um ritmo com mais do que um silêncio, 

tendo todos três semínimas e uma pausa de semínima. 

 

Dificuldades demonstradas: 

Apesar de todos os alunos terem escrito o seu ritmo corretamente na pauta musi-

cal, um aluno não escreveu a que gesto se associava a pausa da semínima no seu ritmo, 

bem como a que compasso estava associado o seu ritmo. O primeiro facto pode ser en-

tendido como esquecimento do aluno, uma vez que este tempo era o último ou então por 

não saber que aquele “símbolo musical” correspondia um silêncio. No que concerne à 

escrita do compasso quaternário, o aluno em questão pode ter-se esquecido ou não ter 

ainda a noção de que esta é um elemento fundamental para o ritmo estar bem escrito 

musicalmente. 

 

 
Figura 13 – Escrita incompleta do ritmo na pauta musical do grupo 5. 

 

Tendo por base a primeira subquestão de investigação “Qual a exploração corpo-

ral que os alunos apresentaram na construção de ritmos?”, também se analisou os sons 

que os alunos apresentaram na criação do seu ritmo. Desta forma, fez-se um levantamento 

dos sons que os grupos de trabalho apresentaram, verificando quais os sons mais utiliza-

dos. O quadro seguinte – quadro 11 – apresenta esses mesmos dados. Note-se que, o 

número de vezes que determinado som corporal foi utilizado vai ser por grupo e no total 

dos grupos. 
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Quadro 11 – Verificação dos sons e movimentos corporais utilizados pelos alunos na criação do 

ritmo em trabalho de grupo. 

Grupo 

Sons e movimentos corporais utilizados no ritmo 

Palma 
Bater o 

pé/salto 

Bater na 

cabeça 
Silêncio 

Bater no 

braço 

Bater no 

ombro 

1 1 1 1 1 0 0 

2 1 1 1 1 0 0 

3 0 1 1 1 1 0 

4 1 2 0 1 0 0 

5 1 1 0 1 0 1 

Total  4 6 3 5 1 1 

 

 Através da análise do quadro acima apresentado, verificamos que todos os grupo 

utilizaram o silêncio tal como era pedido pela PEI, mas também todos utilizaram o “bater 

o pé”. Esta última evidência pode ser justificada pela utilização do mesmo som no ritmo 

inicial da tarefa, pois tal como a “palma” também foi utilizada por quatro de cinco grupos. 

No entanto, é de salientar que os alunos tentaram explorar mais os sons e movimentos 

corporais, criando sons como “bater no ombro” ou “bater no braço”.  

 As figuras seguintes – figura 14 a 18 – mostram a estrutura dos ritmos, ou seja, a 

sequência de sons que os 5 grupos criaram. É de salientar que alguns ritmos têm erros 

ortográficos, mesmo estando escrito no quadro interativo os alunos mostraram algumas 

dificuldades em escrever corretamente as palavras.  

 

 
Figura 14 – Sons e movimentos corporais no ritmo do grupo 1. 
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Figura 15 – Sons e movimentos corporais no ritmo do grupo 2. 

 

 
Figura 16 – Sons e movimentos corporais no ritmo do grupo 3. 

 

 

Figura 17 – Sons e movimentos corporais no ritmo do grupo 4. 

 

 

Figura 18 – Sons e movimentos corporais no ritmo do grupo 5. 

 

 É de realçar o facto de dois grupos ter variado na estrutura do ritmo, em relação 

ao ritmo apresentado pela PEI no início da tarefa. Podemos constatar que houve esse 

intenção de variar na estrutura pela localização do silêncio no ritmo. Como já pudemos 

observar, no ritmo criado pela PEI, a pausa da semínima (silêncio) era a última figura 

musical a ser escrita. Ao invés, no grupo 3 esta aparece na terceira posição e no grupo 4 

na segunda. 

 

Parte III: 

 A última parte da tarefa consistiu na realização de, no mínimo 7 e no máximo 14, 

ritmos em trabalho autónomo (trabalho para casa). Os alunos teriam de escrever os ritmos 



 56 

em compasso quaternário e escrever com quem tinham partilhado e executado esse ritmo. 

Os registos foram feitos no caderno Os Pequenos Compositores.  

Desta forma, os resultados recolhidos estão organizados no quadro seguinte – qua-

dro 12 – que apenas quinze alunos dos vinte e um presentes na tarefa entregaram. Sali-

enta-se que um aluno apesar de ter entregue o documento em questão, não realizou o 

trabalho pedido, desta forma não aparece referido na tabela seguinte. 

 
Quadro 12 – Verificação de alguns parâmetros para a escrita correta dos ritmos construídos em tra-

balho autónomo fora da escola. 

Aluno 

Escrita dos ritmos autonomamente 

Escreve correta-

mente o com-

passo quaternário 

Associa a semí-

nima a 1 tempo 

no ritmo 

Associa a 

pausa ao si-

lêncio 

O ritmo tem o número 

de tempos correspon-

dentes ao compasso  

(quatro tempos) 

2 
    

3 
    

4 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

12 
    

13 
    

15 
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17 
    

19 
    

21 
    

 

Repare-se que dos dados recolhidos, apenas seis alunos de quinze acertaram os 

parâmetros pretendidos. Este facto revela que os alunos compreenderam em que consiste 

o compasso quaternário, o valor da figura e da pausa apresentadas e como podem cons-

truir um ritmo com estes elementos. Note-se que o parâmetro que teve mais dificuldades 

foi o “Escreve corretamente o compasso quaternário”, em que houve alunos que se es-

queceram de escrever o mesmo e outros que escreveram o compasso errado. 

Analisando o quadro 12 verificamos que apenas um aluno teve mais do que um 

parâmetro errado – o aluno 4 – em que apenas escreveu corretamente o compasso quater-

nário. Este aluno desenhou figuras musicais a valerem dois tempos – a mínima – pelo que 

o compasso fica com mais do que quatro tempos e por isso está errado. 

O aluno 7 escreveu um ritmo corretamente, mas não incluiu a pausa da semínima, 

pelo que não se consegue confirmar se este entendeu o conceito da mesma. 

Assim, seguem-se dois exemplos dos ritmos criados pelos alunos e escritos na 

pauta musical, corretamente (figuras 19 e 20).  

 

 
Figura 19 – Escrita correta de um ritmo na pauta musical – exemplo 1. 

 

 
Figura 20 – Escrita correta de um ritmo na pauta musical – exemplo 2. 
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Procedimento utilizado: 

Os alunos sabendo que os seus ritmos teriam de ter quatro tempos, automatica-

mente, escreveram a seguir à clave de sol a fração quatro por quatro. De seguida, organi-

zaram sons de forma a obterem ritmos que contemplassem pelo menos um silêncio.  

As imagens acima apresentadas – figuras 19 e 20 – revelam que os alunos aprenderam 

em que consiste o compasso quaternário, que a semínima vale 1 tempo e a sua pausa 

também. Evidenciam conhecimento que a pausa é sinal de silêncio e que, por isso, não 

tem nenhum som associado. Desta forma também constatamos que os alunos sabem adi-

cionar números naturais, pois têm de adicionar os tempos das figuras/pausas para saber 

que o compasso está completo ou não.  

 

Dificuldades demonstradas: 

As figuras 21 a 24 evidenciam algumas das dificuldades dos alunos na escrita de 

ritmos em compasso quaternário. Iremos analisar figura a figura de forma a entender quais 

os constrangimentos sentidos pelos alunos. É de realçar que a maior dificuldade sentida, 

como pudemos verificar no quadro 12, foi relativa à identificação do compasso depois da 

clave de sol. 

A figura 21 é um dos ritmos produzidos pelo aluno 3 e evidencia que, apesar de 

saber que o ritmo tem de conter quatro tempos, escreveu seis por seis. Desta forma, a 

identificação do compasso está incorreta. É de enaltecer o facto de ter sido o único aluno 

a contemplar duas pausas no mesmo ritmo, no entanto a segunda está mal desenhada. O 

aluno desenhou uma pausa de colcheia – que vale meio tempo – em vez de escrever a 

pausa da semínima. Este erro é bastante frequente uma vez que as duas pausas são bas-

tante semelhantes apenas desenhadas ao contrário uma da outra. A pausa da colcheia é 

muito semelhante à letra “Y”, enquanto que a pausa da semínima é o contrário. 

 

 
Figura 21 – Escrita errada do ritmo na pauta musical do aluno 3. 
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A figura 22 é representativa do único ritmo que o aluno 4 escreveu. No entanto 

este apresenta diversos constrangimentos, sendo que o único parâmetro correto é a indi-

cação do compasso através do quatro por quatro. Iniciemos pelo desenho incorreto da 

pausa da semínima, tendo cometido o mesmo erro do aluno acima mencionado. Desta 

forma, a pausa desenhada tinha valor de meio tempo e não de um tempo. De seguida, o 

aluno não desenhou semínimas, pois estas têm a cabeça preenchida e não aberta como 

está desenhado. Assim, a figura musical que o aluno desenhou é a mínima e cada uma 

vale dois tempos. Uma vez que o aluno desenhou quatro mínimas, estas valiam oito tem-

pos no total. Juntando com a pausa da colcheia que o aluno desenhou, dá um total de oito 

tempos e meio. Em suma, o aluno não contabilizou os tempos que tinha desenhado, pois 

mesmo não sabendo como se desenhava a semínima, nunca poderia ter cinco figuras ou 

pausas na pauta uma vez que as exploradas na aula tinham um tempo de valor cada uma. 

 

 
Figura 22 – Escrita errada do ritmo na pauta musical do aluno 4. 

 

No que concerne ao aluno 7, a figura 23 é representativa do seu ritmo. Apesar do 

ritmo estar bem construído e ter os tempos de acordo com o compasso indicado, falta 

incluir a pausa da semínima. Assim, não conseguimos concluir se o aluno entendeu o 

conceito da mesma em termos musicais e se ficou com a noção de como esta se dese-

nhava.  

 

 
Figura 23 – Escrita incompleta do ritmo na pauta musical do aluno 7. 
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Por fim, a figura 24 representa um dos ritmos construídos pelo aluno 13. A única 

dificuldade sentida é referente à indicação do compasso depois da clave de sol. Este ritmo 

está muito bem construído e revela conhecimento musical por parte do aluno, pois veri-

ficamos que no segundo tempo este coloca um traço que representa a linha imaginária. 

Uma vez que este assunto não foi explorado em sala de aula, o aluno mostra esse conhe-

cimento, ou por frequentar aulas de Música fora da escola ou por ter construído o ritmo 

com alguém com conhecimento musical.  

 

 
Figura 24 – Escrita incompleta do ritmo na pauta musical do aluno 13. 

 

 No que concerne aos sons e movimentos corporais que os alunos criaram nos seus 

ritmos em trabalho autónomo, iremos organizá-los pelo número de vezes que apareceram 

em cada caderno Os Pequenos Compositores, de forma a conseguirmos verificar qual o 

som mais utilizado e os novos sons criados. Poderemos observar esses dados através do 

quadro 13. 

  

Quadro 13 – Verificação dos sons e movimentos corporais utilizados pelos alunos na criação dos 

ritmos em trabalho autónomo. 

Aluno 

Sons e movimentos corporais utilizados nos ritmos 

Pa
lm

a 

B
at

er
 n

o 
om

br
o 

B
at

er
 o

 p
é/

sa
lto

 

B
at

er
 n

a 
pe

rn
a  

B
at

er
 n

a 
ca

be
ça

 

B
at

er
 n

a 
ba

rr
ig

a  

B
at

er
 n

o 
br

aç
o  

E
st

al
ar

 o
s 

de
do

s 

Fa
ze

r 
so

ns
 c

om
 

a 
bo

ca
 

B
at

er
 n

o 
pe

ito
 

Si
lê

nc
io

 

2 8 7 8 1 7 6 4 1 0 0 14 

3 7 0 10 3 4 2 3 4 5 0 18 

4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

6 14 0 15 3 5 0 0 0 0 5 14 

7 8 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 
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8 14 1 18 0 8 0 0 0 0 1 14 

9 9 3 9 7 6 0 0 8 0 0 14 

10 10 4 11 0 8 0 0 8 0 1 14 

12 10 0 23 0 8 0 1 0 0 0 14 

13 10 0 11 1 0 0 0 10 10 0 14 

15 8 0 6 0 3 0 0 1 3 0 7 

17 12 2 3 5 1 0 0 0 0 0 13 

19 6 0 17 7 7 0 5 0 0 0 14 

21 3 1 7 2 4 0 0 0 1 3 7 

Total 120 18 146 30 62 8 13 32 19 10 158 

 

 Através da análise do quadro acima apresentado, excluindo o silêncio pois este 

não é um som corporal, verificamos que o som corporal mais utilizado nos ritmos criados 

pelos alunos é o “bater o pé/salto”, com uma frequência absoluta de 146. O som corporal 

menos utilizado é o “bater na barriga” seguido de “bater no peito”.  

 Com a análise do quadro 13 também conseguimos observar que os alunos explo-

raram mais os sons do seu corpo e não se limitaram a utilizar os sons já ouvidos na sala 

de aula. Os exemplos de sons e movimentos corporais novos são: bater na perna, bater na 

barriga, estalar os dedos, produzir sons orais e bater no peito. 

 

 
3.2. Tarefa 2 – Compasso Ternário  
 
 

Na tarefa 2 Compasso Ternário, pretendeu-se que os alunos identificassem o 

compasso ternário, conhecessem o tempo da colcheia ( 
!
" tempo) e continuassem a explo-

ração da semínima (1 tempo). 

 Os alunos revelaram conhecimentos adquiridos na tarefa anterior, respondendo 

acertadamente às questões da PEI. Esta colocou questões como: “Alguém sabe como 

identificamos o compasso quaternário na pauta musical?” ou “Quantos tempos tem a 

pausa da semínima?” ou “Como se chama a figura musical representada no início da pauta 

musical?”. Os alunos responderam sem hesitar a estas questões. Estes mostraram-se aten-

tos à explicação e aquando a autorização da PEI começaram a andar consoante a canção 

colocada pela mesma (Canção Girassol de Histórias de Encantar). Depois da execução e 
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exploração do número de passos que os alunos deram para a frente e para trás ao ritmo 

da canção – 3 passos, a PEI introduziu instrumentos de percussão e os alunos acompa-

nharam a canção muito bem, ao ritmo da mesma. Ou seja, os passos que deram num 

primeiro momento da audição da canção foram agora percutidos nos instrumentos dispo-

nibilizados. A PEI após o acompanhamento dos alunos com os instrumentos de percussão 

pediu-lhes que estes apenas o tocassem no tempo forte, que era o primeiro tempo, ou seja, 

o primeiro passo que davam para a frente e o primeiro passo que davam para trás. De 

seguida, os alunos identificaram que a canção estava no compasso ternário pois só tinham 

dado três passos para a frente e outros três para trás. Quando tiveram de tocar o seu ins-

trumento no tempo forte, verificaram que estavam dois tempos sem tocar.   

 Quando a PEI deu a conhecer as suas novas figuras musicais – a “Chica” que eram 

duas colcheias e a “Tê” que era uma semínima – os alunos ficaram bastante entusiasma-

dos, querendo sempre responder a todas as questões colocadas. A PEI indicou que ambas 

as figuras tinham um tempo, no entanto poderíamos dividir a “Chica” em duas figuras, e 

questionou: “Se dividirmos a “Chica” em duas figuras, quanto valerá cada uma?”. Os 

alunos sem hesitar responderam que cada “perninha” da “Chica” valia meio tempo, por-

que era metade de um tempo.  

 

Parte I: 
 Após a exploração das figuras indicadas anteriormente – colcheia e semínima – 

os alunos foram organizados em cinco grupos de quatro/cinco elementos cada. O objetivo 

era criarem quatro ritmos em compasso ternário com as figuras que a PEI entregou. Cada 

grupo tinha um número diferente de colcheias e semínimas, para que houvesse mais va-

riedade de ritmos.  

 O quadro seguinte – quadro 14 – mostra os dados recolhidos nos ritmos criados 

pelos cinco grupos.  
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Quadro 14 – Verificação de alguns parâmetros para a escrita correta do ritmo construído pelos alu-

nos na pauta musical. 

Grupo 

Escrita do ritmo na pauta musical 

Escreve corretamente 

o compasso ternário 

O ritmo tem o número de tem-

pos correspondentes ao com-

passo  

(três tempos) 

Associa as duas 

colcheias a um 

tempo 

 (½  + ½ = 1) 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 

 Como podemos verificar através do quadro apresentado, apenas um grupo identi-

ficou o compasso de forma errada. No que concerne ao tempo das colcheias, os alunos 

entenderam que duas colcheias juntas valem um tempo, tendo por isso construído todos 

os ritmos com os três tempos necessários. Assim, segue-se um exemplo dos ritmos escri-

tos, corretamente, por um grupo (figura 25). 

 

 

Figura 25 – Escrita correta dos ritmos nas pautas musicais, no compasso ternário. 
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Procedimento utilizado: 

Os alunos sabendo que os seus ritmos teriam de ser em compasso ternário, escre-

veram logo depois da clave de sol, três por quatro (indicação do compasso). De seguida, 

tendo em conta as figuras que tinham ao seu dispor, organizaram as mesmas de forma a 

ter quatro ritmos diferentes e todos com três tempos. Por fim, para dar como terminado 

cada um dos ritmos, escreveram a barra final. 

 

É de salientar que a verificação dos tempos nas pautas musicais foi oral, ou seja, 

não houve escrita matemática da adição dos tempos musicais. Procederemos então à ve-

rificação dos tempos nas pautas musicais da figura 25: 

 

• 1ª pauta musical:  

o Número de figuras musicais: 2 semínimas e 2 colcheias  

o Total de tempos de semínimas: 2 (cada semínima vale 1 tempo) 

o Total de tempos de colcheias: 1 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 3 

 

 
Figura 26 – Escrita correta da primeira pauta em compasso ternário. 

 

• 2ª pauta musical:  

o Número de figuras musicais: 1 semínima e 4 colcheias 

o Total de tempos de semínimas: 1 (cada semínima vale 1 tempo) 

o Total de tempos de colcheias: 2 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 3 
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Figura 27 – Escrita correta da segunda pauta em compasso ternário. 

 

• 3ª pauta musical:  

o Número de figuras musicais: 1 semínima e 4 colcheias 

o Total de tempos de semínimas: 1 (cada semínima vale 1 tempo) 

o Total de tempos de colcheias: 2 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 3 

 

 
Figura 28 – Escrita correta da terceira pauta em compasso ternário. 

 

• 4ª pauta musical:  
o Número de figuras musicais: 3 semínimas 

o Total de tempos de semínimas: 3 (cada semínima vale 1 tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 3 

 

 

Figura 29 – Escrita correta da quarta pauta em compasso ternário. 

 

Dificuldades demonstradas: 

A única dificuldade que os alunos apresentaram nesta parte da tarefa foi a identi-

ficação do compasso ternário – grupo 1. A figura 30 mostra que este grupo apenas escre-

veu o 3, não tendo, portanto, concluído a identificação do compasso. Para tal estar 
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concluída era necessário ter escrito 4 por baixo do 3, como se de uma fração se tratasse, 

em que a leitura musical seria “3 por 4”. 

 

 

Figura 30 – Escrita incorreta dos ritmos nas pautas musicais, no compasso ternário. 

 

 

Parte II: 
 A última parte da tarefa consistiu na realização de 4 ritmos em trabalho autónomo 

(trabalho para casa). Os alunos teriam de escrever os ritmos em compasso ternário na 

folha entregue pela PEI recorrendo às figuras exploradas nessa tarefa. 

Desta forma, os resultados recolhidos estão organizados no quadro seguinte – qua-

dro 15 – que apenas dezassete alunos dos vinte e um presentes na tarefa entregaram.  
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Quadro 15 – Verificação de alguns parâmetros para a escrita correta dos ritmos construídos em tra-

balho autónomo fora da escola. 

Aluno 

Escrita dos ritmos autonomamente 

Escreve correta-

mente o compasso 

ternário 

O ritmo tem o número de tempos 

correspondentes ao compasso 

(três tempos) 

Associa as duas 

colcheias a um 

tempo 

(
!
" + 

!
" = 1) 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

15 
   

16 
   

18 
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19 
   

20 
   

 

 Tal como podemos verificar através do quadro acima apresentado, o parâmetro 

que suscitou mais constrangimentos foi “Escreve corretamente o compasso ternário”, 

sendo que muitos alunos não identificaram o mesmo. O segundo parâmetro teve apenas 

quatro respostas incorretas, sendo que o último não teve nenhuma. Assim, seguem-se dois 

exemplos dos quatro ritmos escritos corretamente nas pautas musicais (figuras 31 e 32). 

 

 

Figura 31 – Escrita correta dos quatro ritmos nas pautas musicais, no compasso ternário – exemplo 

1. 
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Figura 32 – Escrita correta dos quatro ritmos nas pautas musicais, no compasso ternário – exemplo 

2. 

 

Procedimento utilizado: 

Os alunos tendo como objetivo criar ritmos no compasso ternário, escreveram o 

“3 por 4” a seguir à clave de sol, pois só com a indicação do compasso é que podemos 

começar a escrever os nossos ritmos. De seguida organizaram as figuras exploradas na 

tarefa de modo a obter três tempos em cada pauta musical. Também tiveram em conta 

que os ritmos deviam ser diferentes, ou seja, não terem a mesma estrutura. Assim, sa-

bendo que duas colcheias valem um tempo e uma semínima também, criaram os seus 

ritmos. 

 

Verificação dos tempos nas pautas musicais da figura 31, sendo que os da figura 

32 são muito semelhantes: 

 

• 1ª pauta musical:  

o Número de figuras musicais: 2 semínimas e 2 colcheias 

o Total de tempos de semínimas: 2 (cada semínima vale 1 tempo) 

o Total de tempos de colcheias: 1 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 3 
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Figura 33 – Escrita correta da primeira pauta em compasso ternário. 

 

• 2ª pauta musical:  

o Número de figuras musicais: 1 semínima e 4 colcheias 

o Total de tempos de semínimas: 1 (cada semínima vale 1 tempo) 

o Total de tempos de colcheias: 2 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 3 

 

 
Figura 34 – Escrita correta da segunda pauta em compasso ternário. 

 

• 3ª pauta musical:  
o Número de figuras musicais: 1 semínima e 4 colcheias 

o Total de tempos de semínimas: 1 (cada semínima vale 1 tempo) 

o Total de tempos de colcheias: 2 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 3 

 

 
Figura 35 – Escrita correta da terceira pauta em compasso ternário. 
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• 4ª pauta musical:  

o Número de figuras musicais: 2 semínimas e 2 colcheias 

o Total de tempos de semínimas: 2 (cada semínima vale 1 tempo) 

o Total de tempos de colcheias: 1 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 3 

 

 
Figura 36 – Escrita correta da quarta pauta em compasso ternário. 

 

Dificuldades demonstradas: 

A maior dificuldade que os alunos apresentaram prende-se com a identificação do 

compasso no início da pauta, sendo que de 18 alunos, apenas 5 alunos identificaram o 

pretendido. Tal pode dever-se ao esquecimento, mas também ao facto de não saberem o 

que tinham de escrever, pois houve alunos que escreveram “4 por 3”, em vez de “3 por 

4” ou seja, se estes tivessem o traço de fração estaríamos a falar de “4 terços” em vez de 

“3 quartos”. As figuras 37 a 39 revelam os registos dos alunos que tiveram esse constran-

gimento.  

É de salientar que também quatro alunos tiveram dificuldade em estruturar os seus 

ritmos com apenas três tempos, sendo que alguns desses alunos escreveram os ritmos em 

compasso quaternário, tal como podemos verificar nas figuras 40 e 41. 
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Figura 37 – Escrita incorreta dos quatro ritmos nas pautas musicais, no compasso ternário – exem-

plo 1. 

 

 

Figura 38 – Escrita incorreta dos quatro ritmos nas pautas musicais, no compasso ternário – exem-

plo 2. 
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Figura 39 – Escrita incorreta dos quatro ritmos nas pautas musicais, no compasso ternário – exem-

plo 3. 

 

 

Figura 40 – Escrita incorreta dos quatro ritmos nas pautas musicais, no compasso ternário – exem-

plo 4. 
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Figura 41 – Escrita incorreta dos quatro ritmos nas pautas musicais, no compasso ternário – exem-

plo 5. 

 

 

3.3. Tarefa 3 – Compasso Binário 
 
 

Na tarefa 3 Compasso Binário, pretendeu-se que os alunos identificassem o com-

passo binário, conhecessem o tempo da semicolcheia e da mínima e continuassem a ex-

ploração das figuras conhecidas anteriormente – colcheia e semínima. Também era espe-

rado que os alunos através das figuras musicais e dos seus tempos as conseguissem con-

jugar de forma a obter ritmos binários, desta forma era expectável que os alunos conse-

guissem adicionar frações como 
!
( e 

!
" , mesmo que esta adição seja apenas oral, pois não 

se pretendia que os alunos escrevessem matematicamente estas adições.  
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 Os alunos revelaram conhecimentos adquiridos na tarefa anterior, respondendo 

acertadamente às questões da Professora Estagiária Investigadora (PEI). Esta colocou 

questões como: “Tal como vimos nas tarefas anterior, os nomes dos compassos dão-nos 

a informação dos tempos que devem ter. Assim, através da palavra “binário”, quantos 

tempos terá um compasso binário?” ou “Quantos tempos tem uma colcheia?”, entre outras 

questões.  

 Quando a PEI deu a conhecer as suas novas figuras musicais – a “Aida” que era 

uma mínima (2 tempos) e a “Margarida” que eram quatro semicolcheias (juntas valem 1 

tempo) – os alunos ficaram bastante entusiasmados, querendo saber mais sobre as figuras 

apresentadas. A PEI indicou que ambas as figuras tinham tempos distintos, a Aida valia 

2 tempos e a Margarida valia 1 tempo. No entanto poderíamos dividir a “Margarida” em 

quatro figuras, e questionou: “Se dividirmos a “Margarida” em quatro figuras, quanto 

valerá cada uma?”. Os alunos sem hesitar responderam que cada “perninha” da “Marga-

rida” valia um quarto de tempo, porque era metade de metade de um tempo.  

A atenção e o entusiasmo por parte dos alunos foram bastante evidentes, querendo 

sempre participar ativamente na construção do ritmo em compasso binário. Os alunos 

evidenciaram este empenho também através do cumprimento das regras de sala de aula. 

Após a exploração das figuras indicadas anteriormente – semicolcheia e mínima 

– os alunos foram organizados em cinco grupos de quatro/cinco elementos cada. O obje-

tivo era criarem um ritmo em compasso binário com as figuras exploradas até então. No 

entanto, desta vez tinham de criar vários compassos na mesma pauta musical, utilizando 

assim a barra de compasso para dividir os compassos. 

 O quadro seguinte – quadro 16 – mostra os dados recolhidos nos ritmos criados 

pelos cinco grupos.  
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Quadro 16 – Verificação de alguns parâmetros para a escrita correta do compasso binário constru-

ído pelos alunos na pauta musical. 

Grupo 

Escrita do ritmo na pauta musical 

Escreve 

correta-

mente o 

compasso 

binário 

O ritmo tem o 

número de 

tempos corres-

pondentes ao 

compasso  

(dois tempos) 

Associa as 

duas col-

cheias a 

um tempo 

 (
!
" + 

!
" = 1) 

Associa as 

quatro se-

micolcheias 

a um tempo 

(
!
( + 

!
( + 

!
(  + 

!
( = 1) 

Adiciona os tem-

pos das figuras 

de forma a obter 

em cada com-

passo dois tem-

pos 

1 
 

 
(2 compassos er-

rados) 

   

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

 

 
Tal como podemos verificar através do quadro acima apresentado, o único parâ-

metro que suscitou algum constrangimento foi “O ritmo tem o número de tempos corres-

pondentes ao compasso (dois tempos)”, pois o grupo tinha dois compassos que não ti-

nham dois tempos. Assim, seguem-se dois exemplos das pautas escritas corretamente em 

compasso binário (figuras 42 e 46). Mais uma vez, é de salientar que os alunos adiciona-

ram os tempos das figuras musicais sem recorrer à escrita matemática. 
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Figura 42 – Escrita correta do compasso binário na pauta musical – exemplo 1. 

 

Verificação dos tempos na pauta musical da figura 37: 

 

• 1.º compasso:  

o Número de figuras musicais: 4 semicolcheias e 2 colcheias 

o Total de tempos de semicolcheias: 1 (cada semicolcheia vale 
!
( tempo) 

o Total de tempos de colcheias: 1 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 2 

 

 
Figura 43 – Escrita correta do 1.º compasso na pauta musical – compasso binário. 

 

• 2.º compasso:  

o Número de figuras musicais: 1 mínima 

o Total de tempos de mínimas: 2 (cada mínima vale 2 tempos) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 2 
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Figura 44 – Escrita correta do 2.º compasso na pauta musical – compasso binário. 

 

• 3.º compasso: 

o Número de figuras musicais: 4 colcheias  

o Total de tempos de colcheias: 2 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 2 

  

 
Figura 45 – Escrita correta do 3.º compasso na pauta musical – compasso binário. 

 

Passemos à figura 46 que nos mostra outra pauta musical em compasso binário: 

 

Figura 46– Escrita correta do compasso binário na pauta musical – exemplo 2. 

 

  



 79 

Verificação dos tempos na pauta musical da figura 46: 

 

• 1.º compasso:  

o Número de figuras musicais: 2 colcheias e 1 semínima 

o Total de tempos de colcheias: 1 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de semínima: 1 (cada semínima vale 1 tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 2  

 

 
Figura 47 – Escrita correta do 1.º compasso na pauta musical – compasso binário. 

 

 

• 2.º compasso:  

o Número de figuras musicais: 6 semicolcheias e 1 colcheia 

o Total de tempos de semicolcheias: (cada semicolcheia vale 
!
( tempo) 

§ Semicolcheias separadas: 
!
"  

§ Semicolcheias unidas: 1  

o Total de tempos de colcheia: 
!
" (cada colcheia vale 

!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 2 

 

 
Figura 48 – Escrita correta do 2.º compasso na pauta musical – compasso binário. 
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• 3.º compasso:  

o Número de figuras musicais: 1 mínima 

o Total de tempos de mínimas: 2 (cada mínima vale 2 tempos) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 2 

 

 
Figura 49 – Escrita correta do 3.º compasso na pauta musical – compasso binário. 

 

 

Procedimento utilizado: 

Os alunos tendo como objetivo criar ritmos no compasso binário organizaram as 

figuras de modo a terem dois tempos em cada compasso. Os alunos revelaram conseguir 

adicionar frações, mesmo sem recorrer à escrita matemática, de 
!
"	e 

!
( . 

 

Dificuldades demonstradas: 

Tal como referido, a única dificuldade que os alunos apresentaram foi na constru-

ção dos compassos tendo em conta as figuras que tinham sido exploradas até então. Desta 

forma, o grupo 1 apenas criou um compasso corretamente. Tal constrangimento pode 

dever-se ao facto dos alunos conseguirem adicionar 
!
"	e 

!
( , mas também não terem em 

consideração os tempos necessários a cada compasso que, neste caso, eram 2 tempos. A 

figura 50 revela o constrangimento referido anteriormente.  

 

 
Figura 50 – Escrita incorreta do compasso binário na pauta musical. 
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Os compassos errados são o segundo e o terceiro, pois se fizemos a adição dos 

tempos de cada um dos compassos verificamos que: 

 

• 1.º compasso:  

o Número de figuras musicais: 4 semicolcheias e 1 semínima 

o Total de tempos de semicolcheias: 1 (cada semicolcheia vale 
!
( tempo) 

o Total de tempos de semínima: 1 (cada semínima vale 1 tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 2 

 
Figura 51 – Escrita correta do 1.º compasso na pauta musical do grupo 1 – compasso binário. 

 

• 2.º compasso:  

o Número de figuras musicais: 1 mínima e 2 colcheias 

o Total de tempos da mínima: 2 (cada mínima vale 2 tempos) 

o Total de tempos de colcheias: 1 (cada colcheia vale 
!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 3 

 

 
Figura 52 – Escrita incorreta do 2.º compasso na pauta musical do grupo 1 – compasso binário. 
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• 3.º compasso:  

o Número de figuras musicais: 2 semicolcheias e 1 colcheia 

o Total de tempos de semicolcheias: 
!
" (cada semicolcheia vale 

!
( tempo) 

o Total de tempos de colcheia: 
!
" (cada colcheia vale 

!
" tempo) 

o Total de tempos de todas as figuras musicais: 1 

 

 
Figura 53 – Escrita incorreta do 3.º compasso na pauta musical do grupo 1 – compasso binário. 
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CAPÍTULO 4 – CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 
 
 Este capítulo tem como objetivos apresentar uma síntese do estudo, responder às 

questões de investigação e apresentar uma reflexão final, mais concretamente, das impli-

cações do estudo para a minha formação profissional. Assim, pretende recuperar os aspe-

tos essenciais das diferentes partes que constituem a presente investigação. 

 
 

4.1. Considerações Finais  

 

 A presente investigação centra-se no desenho e implementação de tarefas de Mú-

sica e Matemática. Estas tarefas foram desenvolvidas numa turma de 2.º ano do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, e por isso, enquadram-se nas Aprendizagens Essenciais de Matemática 

e de Educação Artística – Música. Neste sentido, analisaram-se os registos dos alunos, 

relativamente aos ritmos – criados pelos mesmos –  e à exploração dos sons e movimentos 

corporais. 

 Os objetivos do estudo mencionados no início deste documento são agora relem-

brados: 

• Identificar os sons e movimentos corporais que os alunos descobriram na 

construção de ritmos; 

• Identificar as relações que os alunos estabeleceram entre os tempos das figuras 

musicais e as frações; 

• Averiguar o contributo da implementação de tarefas envolvendo a Matemática 

e a Música na aprendizagem de alunos do 2.º ano do 1.º CEB. 

Importa, também, recordar as questões de investigação, que serviram de suporte e 

mote para esta investigação: 

• Qual o contributo da implementação de tarefas envolvendo a Matemática e a 

Música na aprendizagem de alunos do 2.º ano do 1.º CEB? 

o Qual a exploração corporal que os alunos apresentaram na construção de 

ritmos? 

o Qual a ligação, através de registo escrito, que os alunos estabeleceram 

entre os tempos das figuras musicais e as frações? 
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Com o objetivo de responder a estas questões de investigação foram concretizadas 

tarefas em contexto de sala de aula, explorando sempre conteúdos de Música e de Mate-

mática. 

Inserida numa metodologia de natureza qualitativa, a investigação contou com a 

participação de 23 alunos da turma de estágio (Prática Pedagógica Supervisionada). Os 

dados foram recolhidos através das produções escritas dos alunos (contexto sala de aula 

e trabalho autónomo) e do Diário do Investigador. 

 

4.2. Principais Conclusões 

 

 Após a análise e discussão dos resultados, no capítulo anterior, e tendo como su-

porte o capítulo do enquadramento teórico, é possível traçarem-se algumas conclusões 

face às questões de investigação. Inicialmente, são apresentadas as conclusões relativas 

às subquestões de investigação e, por fim, à grande questão. 

 

Subquestão de investigação 1: Qual a exploração corporal que os alunos apresentaram 

na construção de ritmos? 

 

 Tendo por base os ritmos criados pelos alunos na tarefa 1 e com o intuito de res-

ponder a esta primeira subquestão de investigação, verificaram-se os sons e movimentos 

corporais utilizados pelos mesmos. Uma vez que a tarefa 1 começou com um ritmo criado 

pela Professora Estagiária Investigadora (PEI), era de prever que os alunos utilizassem os 

sons e movimentos corporais percutidos pela mesma ao longo das propostas de trabalho. 

No entanto, os alunos foram perspicazes e, tal como podemos verificar nos dados apre-

sentados, utilizaram vários sons e movimentos corporais. 

 Iniciemos pelos ritmos criados em trabalho de grupo em contexto de sala de aula, 

cujos sons e movimentos corporais que os alunos utilizaram foram: palma, bater o 

pé/salto, bater na cabeça, bater no braço e bater no ombro. Tal como era de prever, os 

sons mais utilizados pelos alunos foram a palma e o bater o pé, pois foram os sons utili-

zados no ritmo criado pela PEI. No entanto, é de enaltecer o facto de terem conseguido 

explorar o seu corpo de forma a criar mais 3 sons e movimentos corporais diferentes dos 

apresentados. 

 No que concerne aos sons e movimentos corporais apresentados no trabalho au-

tónomo fora do contexto de sala de aula (trabalho para casa), os alunos surpreenderam 
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bastante tendo conseguido criar 10 sons e movimentos corporais, sendo que 5 desses já 

tinham sido explorados em sala de aula. Assim, os alunos conseguiram encontrar mais 5 

sons que podem fazer através do corpo. Tal facto demonstra preocupação e interesse, por 

parte dos alunos, em mostrar sons novos, bem como em mostrar que podemos fazer sons 

muito diferentes, tendo em conta a parte do corpo. 

 Tendo em conta o exposto, é possível concluir que os alunos atingiram os objeti-

vos propostos pelas Aprendizagens Essenciais de Educação Artística – Música (2017) 

definidos para a tarefa em causa, ou seja:  

o Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instru-

mentos musicais) de forma a conhecê-las como potencial musical. 

o Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais di-

ferenciados. 

o Comunicar através do movimento corporal de acordo com propostas mu-

sicais diversificadas. 

Indo ao encontro do explanado no primeiro capítulo do presente documento – 

Enquadramento Teórico – é possível perceber que, efetivamente, as crianças entre os 6 e 

os 9 anos de idade, tal como os alunos que participaram neste estudo, revelam ser capazes 

de sincronizar movimentos ao ritmo de uma Música e apreender um ritmo de 5 a 6 sons. 

Apesar dos ritmos pedidos terem apenas 4 sons, pois estavam em compasso quaternário, 

os alunos tinham de criar os seus próprios sons, o que lhes permitiu um melhor conheci-

mento do seu corpo, encarando-o com potencial musical. 

 

 
Subquestão de investigação 2: Que relação estabeleceram os alunos entre os tempos das 

figuras musicais e as frações? 

 

 Tendo como base as produções escritas dos alunos e com o intuito de responder à 

segunda subquestão de investigação, verificaram-se os procedimentos utilizados pelos 

mesmos. Em todas as tarefas implementadas os alunos puderam conhecer figuras musi-

cais diferentes e, por sua vez, os tempos destas. 

 Os dados recolhidos e analisados revelam que o facto de se ter dado nomes às 

figuras musicais e terem sido apresentadas como “personagens” foi potenciadora da 

aprendizagem das mesmas, uma vez que os alunos a partir do todo conseguiram chegar 

ao tempo de cada figura. Exemplificando, duas colcheias juntas valem um tempo, quando 
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os alunos foram questionados sobre o valor que teria cada uma das colcheias se as sepa-

rássemos, disseram sem hesitações que seria um meio de tempo. Tal facto dá a perceber 

que estes alunos não têm dificuldade na visualização do todo e da parte, independente-

mente do conteúdo a explorar. 

 Ao longo das atividades, os alunos conseguiram desconstruir as figuras musicais 

apresentadas e chegar a frações como: 
!
" (um meio de tempo) e 

!
( (um quarto de tempo), 

ainda que só oralmente. Ou seja, através do conjunto de duas colcheias que valia um 

tempo, os alunos conseguiram descobrir que se a dividissem em duas figuras iguais, cada 

uma delas valeria meio tempo. O mesmo aconteceu para a semicolcheia. É de salientar 

que houve alunos a questionar a existência de mais figuras musicais em que a Professora 

Estagiária Investigadora (PEI) respondeu que depois da semicolcheia existia a fusa e a 

semifusa e que tinham valor inferior a esta. Assim, os alunos conseguiram chegar a que 

a fusa valia um oitavo de tempo. No entanto, no que concerne à semifusa foi necessário 

mais tempo para conseguirem chegar à fração de um dezasseis avo de tempo.  

 Assim, os alunos exploraram as frações, relacionando-as com os tempos das figu-

ras musicais, mas também entre si. Este último aspeto – relação das frações entre si – tem 

como base o facto dos alunos terem compreendido que os tempos das figuras diminuíam 

consoante a sua forma, bem como consoante o número de figuras que se juntam para obter 

um tempo. Desta forma, os alunos conseguiram concluir, oralmente, que o valor das fi-

guras musicais é sempre metade do valor da figura anterior. Os exemplos concretos dessa 

conclusão foram: a semínima vale sempre metade do tempo da mínima, a semicolcheia 

vale sempre metade do tempo da colcheia e a semifusa vale sempre metade do tempo da 

fusa. Apesar dos alunos não relacionarem todas as figuras musicais entre si como nos 

mostra o quadro 2 da página 7 do presente documento, os alunos através da formação dos 

nomes das figuras musicais e, respetivamente, dos seus tempos, conseguiram concluir tal 

facto. 

 É de salientar que o facto dos alunos terem conseguido explorar os tempos das 

figuras, deve-se à exploração de frações anteriormente em contexto de sala de aula, o que 

facilitou a transposição desse conhecimento para as atividades implementadas. Ou seja, 

os alunos não revelaram dificuldades na leitura das frações, o que facilitou a compreensão 

dos tempos das figuras musicais e da descoberta dos mesmos. 
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Questão de investigação: Qual o contributo da implementação de tarefas envolvendo a 

Matemática e a Música na aprendizagem de alunos do 2.º ano do 1.º CEB? 

 

 Tendo em conta o exposto anteriormente, é possível, então, responder à grande 

questão de investigação pela qual este estudo se regeu. 

 Sem dúvida que a escrita musical é complexa e que se deve introduzir na vida das 

crianças o mais cedo possível, pois estas estão mais predispostas para a sua aprendizagem.  

Para melhor entender este aspeto, relembra-se o explanado no primeiro capítulo deste 

documento, em que Sousa (2003) defende que a criança nasce com um gosto natural pela 

Música, pois o universo sonoro já faz parte da sua existência. Tendo, também, em consi-

deração que a criança pode fazer Música em qualquer lugar, seja em casa ou na escola. 

Assim, as crianças demonstram uma grande motivação e interesse pela Música e tudo o 

que esta engloba, quer seja cantar, tocar um instrumento ou aprender a ler e a escrever 

em pautas musicais. 

 Ressalta-se, ainda, que as crianças envolvidas no presente estudo demonstraram, 

constantemente, muito interesse e gosto pela Matemática, pois a Professora Titular da 

turma sempre fez questão que os alunos vissem nesta área uma ajuda para as suas vidas 

e não um obstáculo. Este facto foi verificado ao longo da Prática Pedagógica Supervisio-

nada, em todas as fases envolvidas na mesma – observação do contexto e intervenção. 

Desta forma, os alunos mostravam-se bastante recetivos em todas as atividades que en-

volveram, direta ou indiretamente, esta área disciplinar. 

No que concerne à Música, os alunos sempre revelaram gostar bastante desta área, 

pois eram bastante recetivos à aprendizagem de novas canções, à criação de danças tendo 

como guia o ritmo de uma canção. Os alunos em questão mostraram-se sempre motivados 

e predispostos a todas as atividades que envolviam esta área, querendo, muitas vezes, 

repeti-las. 

 Aliando estas duas áreas, o balanço foi bastante positivo. Os alunos puderam ex-

plorar conteúdos matemáticos e explorar conteúdos musicais como nunca tinham explo-

rado até então em contexto escolar. Tendo como suporte os resultados obtidos pela análise 

dos dados recolhidos, conseguimos verificar que a maioria dos alunos entendeu os con-

ceitos explorados, conseguindo manusear e trabalhar com as figuras musicais, cons-

truindo compassos tendo como base o compasso que era pedido.  

 Desta forma, confrontando com o que o currículo atual do Ensino Básico nos pro-

põe, ao qual se fez referência no Capítulo 1 do presente documento, conclui-se que houve 
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uma aprendizagem que tinha como base a compreensão e o desenvolvimento de capaci-

dades nos alunos, permitindo que estes as apliquem em todos os contextos – matemáticos 

e não-matemáticos. É de realçar também que com a implementação das tarefas descritas 

neste documento, que serviram de base para a investigação realizada, os alunos puderam 

criar e fazer Música. Esta criação permitiu aos alunos estabelecerem inter-relações com 

o mundo e ver como a Música é um “veículo extraordinário” para o desenvolvimento de 

competências sociais e pessoais para a vida destas crianças, tal como é proposto pelas 

Aprendizagens Essenciais de Educação Artística – Música (2017). 

 Destaca-se, também, a componente prática e de trabalho de grupo muito presente 

nas atividades, visto que contribuiu para que os alunos se envolvessem nas mesmas. Este 

aspeto prende-se com o facto dos alunos estarem rotinados a esta dinâmica e gostarem de 

ajudar todos os colegas, principalmente aqueles que apresentam mais dificuldades. 

 De um modo global, o contributo que esta experiência de ensino teve na aprendi-

zagem dos alunos do 2.º ano do 1.º CEB é bastante positivo. A riqueza desta experiência 

de ensino é, principalmente, a ligação que existe entre Matemática e Música e como se 

pode explorar esta primeira área com áreas que não estão tão presentes no currículo, mas 

que, ao invés, estão muito presentes no quotidiano dos alunos.  

 Por fim, importa realçar que as experiências de ensino que tenham como pano de 

fundo novas conexões entre áreas disciplinares são importantes para a vida académica 

das crianças que foram o público-alvo dessas investigações, pois, segundo Ponte (2014) 

e Garrão, Dias e Teixeira (2015) permitem que estes tenham uma perspetiva integradora 

e que consigam olhar para a escola e para as áreas disciplinares com mais atenção e com 

mais interesse. Dar a conhecer e dar a oportunidade aos alunos de experienciar novas 

dinâmicas e novas perspetivas de ensino faz com que estes sintam que a escola é um lugar 

privilegiado.  

 

 
4.3. Implicações do estudo para a minha formação profissional 
 
 Finalmente explano uma reflexão sobre o meu percurso, as aprendizagens reali-

zadas e as dificuldades sentidas que contribuíram para o meu crescimento quer a nível 

pessoal, quer a nível profissional. É de salientar que o processo reflexivo é imprescindível 

para o desenvolvimento do conhecimento pessoal, permitindo com que questione todas 

as minhas ações e as suas consequências, tendo como foco a melhoria da Prática Pedagó-

gica Supervisionada (PPS). Assim, ao longo deste percurso foram desenvolvidas 
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competências, mas também saberes relacionados com a docência, quer seja a união entre 

a teoria e a prática, quer seja a dinâmica de uma ação docente. Estes aspetos permitiram 

com que eu refletisse e avaliasse as minhas práticas docentes, de forma a colmatar possí-

veis falhas. 

 Um dos aspetos a realçar prende-se com o trabalho colaborativo existente entre 

todos os intervenientes da PPS – Professora Cooperante, Professora Orientadora da Uni-

versidade e díade. Esta colaboração foi preciosa pois fez com que houvesse uma discus-

são fundamentada de todas as opções, construindo sempre o melhor para o público-alvo 

em questão. Sem dúvida que a boa relação entre todos os intervenientes leva a boas prá-

ticas docentes. 

 Tendo em consideração a necessidade de inovação, decidi que o tema principal 

deste documento teria de ser algo relacionado comigo, quer em termos profissionais, quer 

em termos académicos. Assim, a intenção era evidenciar a ligação existente entre Música 

e Matemática e como esta é potenciadora da aprendizagem de alunos do 2.º ano do 1.º 

CEB.  

 Ao longo da investigação foram vários os objetivos que pretendi atingir, relacio-

nados com as Unidades Curriculares de PPS e SOE e que se encontram explanados na 

página online do ciclo de estudos em questão. Esses objetivos são: 

• Desenvolver competências no âmbito da investigação educacional; 

• Estabelecer de forma coerente uma articulação entre a teoria e a prática, entre 

a formação educacional geral, as áreas da docências, as didáticas específicas 

e a prática de ensino; 

• Conceber, desenvolver e analisar experiências e/ou projetos de investigação 

inerentes à prática educativa; 

• Mobilizar de forma integrada os saberes adquiridos nas diferentes componen-

tes da formação inicial. 

Ao longo desta experiência de investigação, deparei-me com a grandeza da refle-

xão e do papel desta para o meu crescimento enquanto pessoa e futura professora. Se-

gundo Alarcão (2001) para se ser professor reflexivo é necessário que este saiba quem é 

e quais são as razões pelas quais atua, tomando assim consciência do lugar que ocupa na 

sociedade. Existem três tipos de reflexão, segundo Schön (1992): reflexão na ação, refle-

xão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. Estes tipos de reflexão têm um lugar 

importante na docência, pois “(…) permite fazer experiências, cometer erros, conscienti-

zar-se dos mesmos e tentar novamente, de outro modo” (Fontana e Fávero, 2013, p.3). 
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Para finalizar, esta experiência investigativa foi fulcral para a minha prática fu-

tura, uma vez que me preparou para a minha formação profissional enquanto futura pro-

fissional de educação, mas também como pessoa. É de salientar que este percurso foi 

repleto de altos e baixo, repleto de emoções, de receios, de dúvidas, de certezas, de difi-

culdades e aprendizagens, mas importantes para o meu crescimento pessoal e profissio-

nal. 

O ato de ensinar é uma experiência única, gratificante e repleta de momentos ines-

quecíveis, pois nós, professores, somos o elo de ligação entre a escola e a sociedade, 

tornando esta última mais participativa, empreendedora, tolerante e crítica. Um professor 

deve ter sempre em mente que “[a]queles que passam por nós, não vão sós, não nos dei-

xam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós” (Antoine de Saint-Exupéry). 
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APÊNDICES 

 
Apêndice I – Guião do Professor (Planificação das tarefas) 
 

• Tarefa 1 – Ritmos e compasso quaternário 

o Enquadramento da tarefa tendo por base as Aprendizagens Essenciais de 

Educação Artística – Música e de Matemática 

o Desenvolvimento da tarefa 

o Duração de cada momento da tarefa 

o Recursos/Materiais necessários 

o Avaliação dos alunos 

 

• Tarefa 2 – Compasso Ternário  

o Enquadramento da tarefa tendo por base as Aprendizagens Essenciais de 

Educação Artística – Música e de Matemática 

o Desenvolvimento da tarefa 

o Duração de cada momento da tarefa 

o Recursos/Materiais necessários 

o Avaliação dos alunos 

 

• Tarefa 3 – Compasso Binário 

o Enquadramento da tarefa tendo por base as Aprendizagens Essenciais de 

Educação Artística – Música e de Matemática 

o Desenvolvimento da tarefa 

o Duração de cada momento da tarefa 

o Recursos/Materiais necessários 

o Avaliação dos alunos 
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Tarefa 1 (Ritmos e Compasso Quaternário) 
 

Tarefa 1 
Ano Letivo  2018/2019 
Professora 
Estagiária Cláudia Duarte 

2.º ano Data 03/05/2019 
Duração 

(minutos) 
90 

N.º de 
alunos  

23 

 
Estratégia Global 

• Ensino Assistido por Computação 

• Trabalho a pares 

Aprendizagens Essenciais de Expressão Musical 

Domínio Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Experimen-

tação e Cria-

ção 

• Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, 

instrumentos musicais) de forma a conhecê-las como potencial 

musical. 

• Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, 

rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou não musicais 

(imagens, textos, situações do quotidiano, etc.). 

Interpretação 

e Comunica-

ção 

• Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musi-

cais diferenciados. 

• Comunicar através do movimento corporal de acordo com propos-

tas musicais diversificadas. 

Aprendizagens Essenciais de Matemática 

Domínio Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Números e 

Operações 

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências. 

• Desenvolver interesse pela Matemática de valorizar o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade hu-

mana e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos ma-

temáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a 

sua aprendizagem. 

 
Trabalho para Casa 

Os Pequenos Compositores: 
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Os alunos, durante o fim-de-semana e a semana seguinte até ao dia 9 de Maio inclu-

sive, terão de registar, todos os dias, um ritmo diferente, pelo que podem fazê-lo com 

os pais, com os amigos, entre outras pessoas. O registo será realizado no caderno de 

Música Os Pequenos Compositores (Anexo I) que será para entregar no dia 10 de 

Maio (sexta-feira).  

 
Desenvolvimento Tempo (minu-

tos) 

Os alunos: 

1. Dispõem-se em forma de circunferência. 

 

2. Ouvem a sequência sonora que a Professora executa com o 

corpo: 

2 Palmas – 1 bate o pé – 2 palmas – 1 bate o pé 

 

3. Repetem a sequência produzida pela Professora aquando da 

autorização da mesma. 

 

4. Ouvem a explicação do momento seguinte: 

Agora vamos andar à roda conforme a nossa sequência. 

Quando batermos as duas palmas vamos estar quietos, e 

quando for para bater o pé damos um passo a bater o pé. 

Vamos então começar, só param quando eu disser “Para”. 

 

5. Executam o pedido ao sinal da Professora. Repetem-no 3 ve-

zes, mas caso a Professora verifique que há alunos que não es-

tão a ir ao encontro do pretendido, estes repetem até todos os 

alunos conseguirem executar corretamente. 

 

6. Ouvem qual o som que a Professora vai introduzir na sequên-

cia sonora.  

Agora vou introduzir mais um som à nossa sequência so-

nora. O som que vou fazer é o silêncio! Pois é, na Música o 

silêncio é muito importante e damos-lhe o nome de “pausa”. 

(14h) 

2 

 

(14h02min) 

2 

 

 

(14h04min) 

2 

 

(14h06min) 

4 

 

 

 

 

(14h10min) 

5 

 

 

 

(14h15min) 

2 
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A seguir aos sons que já temos vamos fazer um silêncio, para 

representar esse som, vamos colocar o dedo na boca, tal 

como fazemos quando estamos a pedir silêncio. Vamos fazer 

todos este gesto e este som. 

 

7. Reproduzem o som e fazem o gesto pedido.  

 

8. Respondem à questão da Professora: Então, agora com este 

novo elemento na nossa sequência, como é que esta fica? 

É esperado que os alunos afirmem a sequência como sendo: 

2 Palmas – 1 bate o pé – 1 silêncio – 2 palmas – 1 bate o pé 

– 1 silêncio  

 

9. Executam o proposto ao sinal da Professora. Repetem-no 3 ve-

zes, mas caso a Professora verifique que há alunos que não es-

tão a ir ao encontro do pretendido, estes repetem até todos os 

alunos conseguirem executar corretamente. 

 

10. Ouvem a explicação da Professora:  

Quando ouvimos Música, muitas vezes andamos ao som da 

Música, batemos o pé consoante o que estamos a ouvir. Ao 

realizarmos estes pequenos gestos estamos a marcar o 

ritmo. Assim, o que estivemos a fazer, ou seja, a nossa se-

quência, é um ritmo. 

 
11. Observam o registo da Professora no quadro interativo (pauta 

musical). À medida que a Professora escreve no quadro inte-

rativo, os alunos acompanham o registo, realizando-o no seu 

caderno de Música Os Pequenos Compositores. 

 
Agora vamos aprender a registar o nosso ritmo. Para isso 

vamos usar este símbolo (clave de sol) quando iniciamos o 

registo de um ritmo. Alguém sabe que símbolo é este?  

 

 

 

 

 

(14h17min) 

3 

(14h20min) 

2 

 

 

 

 

(14h22min) 

5 

 

 

 

(14h27min) 

3 

 

 

 

 

 

(14h30min) 

10 
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É esperado que os alunos afirmem ser uma clave de sol. Caso 

tal não se verifique, a Professora afirma o nome da figura 

musical. 

A seguir à clave de sol, temos de escrever quantos tempos 

terá o nosso ritmo. No nosso ritmo, quantos tempos tínha-

mos, sabendo que uma palma corresponde a um ritmo? 

É esperado que os alunos afirmem que o ritmo tinha 4 tem-

pos, 2 palmas, 1 bater do pé e 1 silêncio. 

Assim, vamos escrever 4 por 4, que em Música damos o 

nome de compasso quaternário, por ter 4 tempos. De se-

guida, fazemos este símbolo (semínima) que retrata um 

tempo do nosso ritmo, mas que tenha som, ou seja, uma 

palma, um bater do pé. 

Quando queremos escrever um silêncio usamos este símbolo 

(pausa da semínima). 

Então como fica o registo do nosso ritmo? – é esperado que 

os alunos indiquem que o registo fica “semínima – semínima 

– semínima – pausa da semínima”.  

Mas para diferenciarmos os sons, vamos escrever por baixo 

de cada símbolo o som que queremos, por exemplo em cima 

da primeira e da segunda semínimas vamos escrever palma 

e da terceira vamos escrever pé. Assim já sabemos que sons 

vamos fazer quando quisermos ler o ritmo que está escrito. 

 

 

 

 

 

12.  Ouvem a explicação da Professora. 

 

Agora, em grupos de 4 elementos vão criar um ritmo com 4 

sons, tal como o nosso. Mas não pode ser igual ao que já 

fizemos, podem inventar outros sons. No entanto, tem de ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14h40min) 

5 

 

 

 

Palma Palma Pé 

4 
4 
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pelo menos um silêncio. Têm 5 minutos. Eu vou dizer os gru-

pos.  

 

13. Criam o seu ritmo em grupos de 4 elementos, escolhidos pela 

Professora. Os grupos não têm de fazer o registo do ritmo, au-

tonomamente, só mesmo criar para apresentar à turma. 

 

14. Apresentam o seu ritmo à turma. 

 
Enquanto um grupo está a apresentar o seu ritmo, os res-

tantes estão sentados a ouvir os colegas. Eu vou indicando 

a ordem pela qual os grupos vão apresentar. 

À medida que vão apresentando os vossos ritmos eu vou es-

crevendo, com a vossa ajuda, os ritmos de cada grupo de 

forma a todos os elementos do grupo ficarem com o registo. 

Este é escrito no vosso caderno de Música, na segunda 

pauta da primeira página. 

 

15. Ouvem a explicação da Professora relativamente ao trabalho 

para casa. 

 
A partir de hoje vão ser os “Pequenos Compositores”, para 

tal vão levar o vosso caderninho de Música onde vão ter de 

registar, todos os dias até quinta-feira (9 de maio) um ritmo 

diferente, tal como fizemos na aula. Podem fazer o ritmo 

com os vossos pais, com os vossos avós ou amigos. Os rit-

mos têm de ser diferentes e têm de ter 4 tempos. Na sexta-

feira, dia 10 de maio, entregam o caderno. Não se esque-

çam, vai ser bastante divertido! 

 

 

 

(14h45min) 

15 

 

 

(15h) 

20 

 

 

 

 

 

 

 

(15h20min) 

10 

 

Recursos/Materiais 

• Quadro interativo com pauta musical; 

• 23 cadernos Os Pequenos Compositores. 

Atividades de Recurso 

Os alunos escrevem uma frase sobre a atividade realizada e ilustram a mesma. 
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Avaliação  

Registos do caderno Os Pequenos Compositores. 
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Anexos 
 
 
Anexo I – Caderno de Música Os Pequenos Compositores 
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Professora Estagiária: Cláudia Duarte  

2018 - 2019 

Nome:  

Os Pequenos 
Compositores 
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Data: 03 de maio de 2019 
 

1. Acompanha o registo do ritmo da aula que a Professora está a fazer no quadro interativo, registando-

o também nesta folha. 
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Neste caderno deves registar, até dia 9 de maio (quinta-

feira), um ritmo por dia. Se quiseres podes registar mais! 

Aproveita e experimenta com os teus pais, irmãos, avós, 

tios ou amigos. Tenho a certeza de que te vais divertir!!! 

 

NOTA: Não te esqueças que no dia 10 de maio (sexta-feira) tens 

de trazer este caderno para entregares à Professora Estagiária 

Cláudia. 
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Dia 1                                       Data: ____/____/____ 

 

• Ritmo 1 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 

 

 

 

 

• Ritmo 2 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 2                                      Data: ____/____/____ 

 

• Ritmo 1 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 

 

 

• Ritmo 2 

 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 3                                      Data: ____/____/____ 

 

• Ritmo 1 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 

 

 

• Ritmo 2 

 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 4                           Data: ____/____/____ 

 

• Ritmo 1 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 

 

 

• Ritmo 2 

 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 5                          Data: ____/____/____ 

 

• Ritmo 1 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 

 

 

• Ritmo 2 

 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 6                                        Data: 

____/____/____ 

 

• Ritmo 1 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 

 

 

• Ritmo 2 

 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 

 

 

  



 

107 

Dia 7                                        Data: 

____/____/____ 

 

• Ritmo 1 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 

 

 

• Ritmo 2 

 

 

 

Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Tarefa 2 (Compasso Ternário) 

 

Tarefa 2  

Ano Letivo 2018/2019 

Professora 

Estagiária 
Cláudia Duarte 

2.º ano Data 17/05/2019 
Duração 

(minutos) 
90 

N.º de 

alunos  
23 

 

Estratégia Global 

• Ensino Assistido por Computação 

• Trabalho a pares 

Aprendizagens Essenciais de Expressão Musical 

Domínio Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Experimen-

tação e Cria-

ção 

• Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, 

instrumentos musicais) de forma a conhecê-las como potencial 

musical. 

• Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, 

rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou não musicais 

(imagens, textos, situações do quotidiano, etc.). 

Interpretação 

e Comunica-

ção 

• Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musi-

cais diferenciados. 

• Comunicar através do movimento corporal de acordo com propos-

tas musicais diversificadas. 

Aprendizagens Essenciais de Matemática 

Domínio Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Números e 

Operações 

• Reconhecer frações unitárias como representações de uma parte 

de um todo dividido em partes iguais, em diferentes contextos, e 

dar exemplos.  

• Desenvolver interesse pela Matemática de valorizar o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade hu-

mana e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos ma-

temáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a 

sua aprendizagem. 
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Trabalho para Casa 

Vou distribuir a cada um uma folha com várias figuras e os seus nomes. Cada um vai 

ter de colocar as figuras de forma a criarem 4 ritmos diferentes, tal como fizeram na 

aula. Não se esqueçam que é só com 3 tempos, compasso ternário! 

 

Desenvolvimento  Tempo (minu-

tos) 

Os alunos: 

1. Colocam-se em circunferência. 

 

2. Ouvem a explicação da Professora no que concerne à tarefa 

seguinte: 

Agora vamos ouvir uma canção e à medida que esta toca 
nós vamos andar para frente e para trás, de mãos dadas. 
Vou exemplificar com outra canção. 
 
A Professora coloca outra canção, também de compasso ter-

nário e exemplifica. 

 

3. Realizam o proposto ouvindo a canção escolhida pela Profes-

sora (Se um girassol de Histórias de Encantar). 

 

4. Param, após a indicação da Professora, e respondem às ques-

tões da Professora: Quantos passos demos para a frente de 

cada vez? E para trás? Foram sempre iguais? 

 

5. Ouvem a explicação do momento seguinte: 

Agora vamos ficar parados nos lugares onde estamos e o 

número 1 vai representar uma palma, enquanto que o 2 e o 

3 representam silêncio. Vamos estar muito atentos, para ba-

termos a palma no tempo certo. 

 

6. Executam o pedido, segundo as indicações fornecidas pela 

Professora. 

 

7. Ouvem a explicação do momento seguinte: 

 

(14h05min) 

2 

(14h07min) 

3 

 

 

 

 

 

(14h10min) 

3 

 

(14h13min) 

2 

 

 

(14h15min) 

2 

 

 

 

 

(14h17min) 

3 

 

(14h20min) 
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A palma representa o nosso tempo forte, é aquele que mar-

camos com mais “força”, com mais intensidade. Se ouvir-

mos a canção com atenção, o tempo que ouvimos mais 

“forte” é aquele a que atribuímos o número 1. 

Agora vou atribuir a cada um, um instrumento diferente e 

vamos todos marcar o tempo forte. Assim que começar a 

canção começamos logo a marcar o tempo que pretende-

mos, ou seja, aquele que ouvíamos e dizíamos “1”.  

 

8. Executam o explicado, segundo as indicações fornecidas pela 

Professora. 

 

9. Ouvem a explicação do momento seguinte: 

Agora vamos fazer exatamente a mesma tarefa, mas quando 

tocarmos o nosso instrumento levantamo-lo e tocamo-lo o 

mais alto que conseguirem. Vou exemplificar. (A Professora 

exemplifica com um instrumento) Os outros tempos balan-

çamos o corpo ao ritmo da canção. (A Professora exempli-

fica o movimento pretendido). 

 

10. Respondem à questão Professora: Quantos passos dei há 

pouco? E quantos tempos contávamos até chegarmos de 

novo ao 1? Então, se estamos a andar sempre de 3 em 3, se 

quiséssemos escrever numa pauta musical o nosso ritmo, de-

pois da clave de sol, que números colocaríamos? – é espe-

rado que os alunos afirmem que se colocava um 3 e um 4.  

Então, dizemos que estamos perante um compasso ternário, 

tal como o nome indica, 3 tempos em cada compasso. 

 

11. Ouvem a explicação por parte da Professora: 

Para escrevermos qualquer ritmo que seja, necessitamos de 

conhecer as figuras musicais. Já aprendemos uma na ativi-

dade anterior. Quem se lembra qual foi? – é esperado que 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14h22min) 

3 

 

(14h25min) 

3 

 

 

 

 

 

 

(14h28min) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

(14h31min) 

10 
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os alunos indiquem que aprenderam a semínima que vale um 

tempo. 

Agora vamos aprender outras figuras, mas de forma dife-

rente. Vou-vos apresentar duas grandes amigas minhas. A 

“Chica”, que vale 1 tempo, e a “Teresa”, mas à Teresa to-

das as pessoas chamam “Tê”, que também vale 1 tempo. 

Olhem bem para as nossas novas amigas, a Chica vale um 

tempo, mas tem duas “perninhas”, quanto valerá cada per-

ninha dela? – é esperado que os alunos afirmem que cada 

“perninha” vale meio tempo. (A Professora dá a conhecer as 

duas amigas à turma, sendo que a Chica são duas colcheias 

e a Teresa uma semínima. A Professora, consoante as inter-

venções dos alunos regista as ideias no quadro interativo.). 

 

Sabiam que se nós organizarmos as nossas amigas de forma 

diferente temos ritmos diferentes? Por exemplo, vou escre-

ver aqui na pauta a clave de sol, e o 3 por 4, ou seja, vamos 

ter que compasso? – é esperado que os alunos afirmem es-

tarmos perante um compasso ternário. 

Vou escrever uma “Chica” e duas “Tê”. Como vamos ler o 

que está escrito na pauta? – é esperado que os alunos leiam 

“Chi-ca-Tê-Tê”.  

Vamos observar se temos os 3 tempos que precisamos. 

Quanto vale a Chica? E a Tê? Se temos duas Tê...vamos ter 

quantos tempos? Então, temos ou não os 3 tempos comple-

tos? Nem mais nem menos, e assim é que tem de ser, para 

estar correto. 

 

12. Ouvem a explicação do momento seguinte: 

Agora vou organizar grupos de 4 elementos e vou distribuir 

algumas “Chica” e “Tê” a cada grupo e vocês têm de or-

ganizar de 4 formas diferentes, formando assim quatro rit-

mos diferentes. Vou distribuir também uma folha para que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14h41min) 

5 

 

 

 



 

112 

todos registem os ritmos que vão criar e uma folha maior 

para colarem com bostik as vossas “Chica” e “Tê”.  Não se 

esqueçam que todos os ritmos vão ser 3 por 4, ou seja, só 

podem ter 3 tempos. Para esta tarefa têm 20 minutos. 

(A Professora distribui as figuras a cada grupo, uma folha a 

cada um para que todos os elementos do grupo registem os 

ritmos e uma folha A3 para colarem as figuras.) 

 

13. Executam o proposto explicada anteriormente.  

 

14. Apresentam à turma os 4 ritmos diferentes, lendo os mesmos. 

Ou seja, caso o seu ritmo seja “Chica – chica – Tê”, têm de 

enunciar a mesma dizendo o nome das figuras.  

 

15. Ouvem a explicação do trabalho de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14h46min) 

20 

(15h06min) 

20 

 

 

(15h26min) 

4 

Recursos/Materiais 

• Quadro interativo com pauta musical; 

• 23 folhas para TPC; 

• 23 folhas para registo dos ritmos em sala de aula. 

Avaliação 

Registos feitos em trabalho autónomo (trabalho para casa) e em trabalho sala de aula. 

 

Bibliografia 

 

Direção-Geral de Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais - Matemática - 2.º ano do 

1.º CEB. Lisboa. 

Direção-Geral de Educação. (julho de 2018). Aprendizagens Essenciais - Educação 
Artística - Música - 1.º CEB. Obtido em 30 de março de 2019, de Direção-Geral 

de Educação: 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1

_ciclo/1c_musica.pdf 
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Anexo I – Folha para registo dos ritmos na aula 
 
 Data: 10/05/2019                        “Os Pequenos Compositores” (atividade 2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nas pautas musicais ao lado, organiza as figuras “Chica” e “Tê” de forma a teres 4 ritmos diferentes. Não te esqueças de preencher a 
tabela com a quantidade de cada figura que o teu grupo tem. 

Chi – ca 
(2 colcheias) 

1 tempo 
 

Tê 
(semínima) 

1 tempo 

O meu grupo tem... 
Semínimas 

(figura “Tê”) 
 

Colcheias 
(figura “Chica”) 
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Anexo II – Folha para trabalho de casa 
 
Trabalho de Casa 
Nome: ____________________________________________________________________________________________ 

Nas pautas musicais ao lado, organiza as figuras “Chica” e “Tê” de forma a teres 4 ritmos diferentes. 

Chi – ca 
(2 colcheias) 

1 tempo 
 

Tê 
(semínima) 

1 tempo 

Eu tenho... 
Semínimas 

(figura “Tê”) 
6 

Colcheias 
(figura “Chica”) 

6 
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Tarefa 3 (Compasso Binário) 
 

Tarefa 3 
Ano Letivo 2018/2019 
Professora 
Estagiária Cláudia Duarte 

2.º ano Data 07/06/2019 
Duração 

(minutos) 
45 

N.º de 
alunos  

23 

 
Estratégia Global 

• Ensino Assistido por Computação 

• Trabalho a pares 

Aprendizagens Essenciais de Expressão Musical 

Domínio Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Experimen-

tação e Cri-

ação 

• Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, 

rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou não musicais 

(imagens, textos, situações do quotidiano, etc.). 

Aprendizagens Essenciais de Matemática 

Domínio Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Números e 

Operações 

• Reconhecer frações unitárias como representações de uma parte de 

um todo dividido em partes iguais, em diferentes contextos, e dar 

exemplos.  

• Desenvolver interesse pela Matemática de valorizar o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade hu-

mana e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos ma-

temáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a 

sua aprendizagem. 

 
Desenvolvimento  Tempo (minu-

tos) 

Os alunos: 

1. Sentam-se nos seus lugares. 

 

2. Ouvem a explicação da Professora: 

 

(14h05min) 

2 

(14h07min) 

10 
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Nas atividades anteriores ficámos a conhecer o compasso 

quaternário e o ternário. Hoje vamos conhecer outro com-

passo que é muito utilizado em Música. Alguém sabe qual 

é? 

(é esperado que os alunos afirmem ser o compasso binário). 

 

Exatamente! Esse compasso tal como o próprio nome in-

dica, só pode ter 2 tempos em cada compasso. Então como 

o escrevemos na pauta musical? 

(é esperado que os alunos afirmem que a seguir à clave de 

sol devemos colocar um 2 por 4). 

Mas antes de começarmos a praticar este compasso, vou 

dar-vos a conhecer mais duas figuras musicais. 

 

A “Aida”, mas que todos chamam “À-ai”, que vale 2 tem-

pos (mínima), e a “Margarida” que vale 1 tempo, mas é a 

junção de 4 figuras (semicolcheias), por isso quanto vale 

cada “perninha”? 

(é esperado que os alunos afirmem que cada semicolcheia 

vale ¼ ).  

 

Vamos escrever no quadro todas as figuras que já aprende-

mos: 

o Á-ai – mínima (2 tempos) 

o Tê – semínima (1 tempo) 

o Chica – colcheia ( !"  tempo) 

o Margarida – semicolcheia ( !#  tempo) 

 

Vou escrever uma “À-ai”, como vamos ler o que está escrito 

na pauta? – é esperado que os alunos leiam “Á-ai”. 

Então o nosso compasso já está com o tempo certo. Não po-

demos escrever mais nenhum tempo. Vamos colocar uma 

barra na vertical para separarmos os compassos. E se eu 
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escrever uma “Tê” e uma “Margarida”, já temos o com-

passo preenchido? – é esperado que os alunos afirmem po-

sitivamente.  

 

3. Ouvem a explicação do momento seguinte: 

Agora vou organizar grupos de 3 elementos e vou distribuir 

algumas figuras a cada grupo e vocês têm de organizar as 

figuras de forma a formar um ritmo de compasso binário, 

mas com vários compassos. Vou distribuir também uma fo-

lha maior para colarem com bostik as vossas figuras (anexo 

I).   

(A Professora distribui as figuras a cada grupo, uma folha 

A3 para colarem as figuras.) 

 

4. Realizam o proposto explicado anteriormente.  

 

5. Apresentam à turma o seu ritmo, lendo o mesmo.  

 

 

(14h17min) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14h20min) 

10 

(14h30min) 

15 

Recursos/Materiais 

• Quadro interativo com pauta musical; 

• 23 folhas para TPC; 

• 23 folhas para registo dos ritmos em sala de aula. 

Avaliação 

Registos feitos em trabalho sala de aula. 

 
Bibliografia 
Direção-Geral de Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais - Matemática - 2.º ano do 

1.º CEB. Lisboa. 

Direção-Geral de Educação. (julho de 2018). Aprendizagens Essenciais - Educação 
Artística - Música - 1.º CEB. Obtido em 30 de março de 2019, de Direção-Geral 
de Educação: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1
_ciclo/1c_musica.pdf 

 
 
Anexos 
 
Anexo I – Folha para registo dos ritmos na aula 
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Anexo I – Folha para registo dos ritmos na aula 

 
Data: 07/06/2019                                                        “Os Pequenos Compositores” (atividade 3) 
 
 Na pauta musical abaixo criem um ritmo cujo compasso seja binário. Para tal, utilizem as figuras musicais que a Professora vos entre-
gou. Não te esqueças que se o compasso é binário, cada compasso só tem 2 tempos, por isso vais criar vários compassos na mesma 
pauta. 

O meu grupo tem... 
Mínima 

(figura “Á-ai”) 
 

2 tempos 

Semínimas 
(figura “Tê”) 

 

1 tempo 

Colcheias 
(figura “Chi-ca”) 

 

!
" tempo (cada colcheia) 

Semicolcheias 
(figura “Mar-ga-ri-da”) 

 

!
# tempo (cada semicolcheia) 

 

O meu grupo: ________________________________________________________________________________________________________________ 
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Apêndice II – Transcrição do Diário do Investigador sobre as intervenções 
 

Tarefa 1 – Ritmos e Compasso Quaternário 

 

Faltou: A5 e A23 

 

 A primeira tarefa intitulou-se de “Ritmos e Compasso Quaternário”, foi imple-

mentada no dia 3 de maio de 2019, entre as 14h e as 15h30min. A Professora Estagiária 

Investigadora (PEI) construiu o caderno Os Pequenos Compositores que serviu de suporte 

a toda a tarefa 1, quer em contexto de sala de aula quer em trabalho autónomo.  

Esta iniciou-se pela explicação, em sala de aula, em que consistiria a mesma e 

quais as regras a serem cumpridas. Inicialmente a tarefa era para decorrer na sala de aula, 

no entanto, a primeira parte da mesma foi realizada no hall de entrada do Centro Escolar. 

Os alunos dispuseram-se em forma de circunferência e, de seguida ouviram a sequência 

sonora que a Professora realizou: 2 palmas – 1 bate o pé – 2 palmas – 1 bate o pé. Aquando 

da autorização da PEI, os alunos repetiram a sequência anteriormente executada pela 

mesma.  

Posteriormente, a PEI explicou em que consistia a seguinte tarefa: Agora vamos 

andar à roda conforme a nossa sequência. Quando batermos as duas palmas vamos estar 

quietos, e quando for para bater o pé damos um passo a bater o pé. Vamos então come-

çar, só param quando eu disser “Para”. Os alunos aquando da autorização da PEI exe-

cutaram o que foi pedido, sendo que esta ia corrigindo alguns alunos que apresentavam 

alguns constrangimentos.  

Após todos os alunos conseguirem realizar a tarefa anteriormente descrita sem 

constrangimentos, a PEI introduziu um novo gesto na sequência sonora designado de “si-

lêncio” e explicou em que consistia o mesmo. A explicação teve como objetivo evidenciar 

que o “silêncio”, na Música, é designado de “pausa” e que quando esta aparece os músicos 

não tocam, ou seja, ninguém que tenha a “pausa” pode produzir som. Os alunos no fim 

da explicação executaram o gesto e o que o mesmo representa. 

A PEI introduziu o “silêncio” na sequência sonora inicial e os alunos repetiram a 

mesma aquando da sua autorização. Conforme os constrangimentos apresentados, a PEI 

ia intervindo de forma a que os alunos ultrapassassem os mesmos. 

De forma a concluir esta primeira parte da tarefa, a PEI explicou aos alunos o que 

estes tinham acabado de fazer e qual a sua designação em música. Para tal, utilizou 
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exemplos concretos da vida diária dos alunos, como por exemplo: quando estão no carro 

a ouvir música e batem palmas ou o pé, quando estão no supermercado e andam ao ritmo 

da música, entre outros. O A15 aquando da pergunta “Alguém sabe o que estamos a fazer? 

O que estes 4 sons representam?” respondeu sem hesitação que era o ritmo. 

De seguida os alunos deslocaram-se para a sala de aula onde se sentaram nos res-

petivos lugares. A PEI projetou no quadro interativo uma pauta musical explicando para 

que servia a mesma, como esta era constituída e como se designava. De seguida, distri-

buiu o recurso educativo Os Pequenos Compositores que tinha dois principais objetivos: 

acompanhar e registar o ritmo produzido na aula e servir de registo dos ritmos executados 

em trabalho autónomo fora da escola (trabalho para casa).  

A PEI iniciou a sua explicação desenhando uma clave de sol, mas sem enunciar o 

nome da mesma, de modo a conseguir perceber se algum aluno sabia o mesmo. Cerca de 

3 alunos (A2, A12 e A15) sabiam que se tratava de um compasso quaternário e que no 

início da pauta tínhamos uma clave de sol. O A2 ainda referiu que havia mais claves, 

enunciando a clave de Dó. A PEI salientou a função da clave de sol e onde esta se escreve 

na pauta musical. Posteriormente à clave de sol deve-se escrever o compasso do nosso 

ritmo. Para tal, a PEI questionou os alunos acerca do número de sons que tinha o ritmo 

executado no início da aula, sendo que a resposta esperada era “quatro – duas palmas, um 

bater do pé e um silêncio”. Assim, a PEI escreveu, a seguir à clave de sol, 4 por 4, de 

forma a designar um compasso quaternário. 

Com o objetivo de registar o som de um palma ou de um bater do pé, a PEI dese-

nhou uma semínima na pauta musical, explicando que esta, em Música, tem a duração de 

1 tempo. O A15 enunciou, mais uma vez sem hesitação, que o símbolo que representava 

1 tempo era a semínima. Tendo em conta que no ritmo também estava contemplado um 

silêncio, a PEI desenhou uma pausa de semínima, explicando que a mesma, em Música, 

significa um silêncio com a duração de um tempo.  De seguida, questionou os alunos 

sobre como ficaria o ritmo que estes executaram no início da aula, sendo que a resposta 

esperada era “semínima-semínima-semínima-pausa de semínima”. Os alunos (A10, A3 e 

A9) referiram automaticamente que tínhamos 4 sons no nosso ritmo, assim sendo tería-

mos de ter 4 tempos depois da clave de sol. 

A PEI enalteceu que no ritmo da aula, a semínima tinha funções diferentes, con-

soante os sons percutidos, desta forma, para ser mais fácil a leitura da pauta musical, os 

alunos escreveram por baixo de cada figura musical o que esta representava. Uma vez 
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que o ritmo estava concluído, a PEI desenhou as barras finais, explicando que as mesmas 

têm o objetivo de nos informar que, neste caso, o ritmo tinha acabado. 

Após todos os alunos terem copiado o registo do ritmo no caderno pretendido, a 

PEI organizou os mesmos em grupos de 4 elementos e distribuiu-os pela sala de aula. A 

tarefa seguinte tinha como objetivo a criação, em grupo, de um ritmo composto por 4 

elementos, tal como tinham feito em grupo turma. A duração desta tarefa tinha, inicial-

mente, 5 minutos, sendo que os alunos demoraram mais tempo que o previsto. É de sali-

entar que os alunos apenas tinham de construir e, posteriormente, apresentar o seu ritmo, 

sendo que o seu registo seria feito no caderno Os Pequenos Compositores, após a apre-

sentação. 

 Aquando do término do tempo designado para a tarefa acima descrita, a PEI indi-

cou a ordem pela qual os grupos apresentaram os seus ritmos, procedendo a mesma ao 

seu registo no quadro branco. De forma a comprovar a atenção dos alunos e se os ritmos 

estavam bem construídos, a PEI foi colocando questões no final de cada apresentação dos 

grupos. Os alunos aquando da criação do seu próprio ritmo foram bastante criativos e não 

houve nenhum ritmo repetido, executando os mesmos com entusiasmo e dedicação. 

 No final de todas as tarefas terem sido concluídas, a PEI explicou aos alunos em 

que consistia o trabalho para casa: A partir de hoje vão ser os “Pequenos Compositores”, 

para tal vou entregar um caderninho onde vão ter de registar, todos os dias até quinta-

feira (9 de maio) um ritmo diferente, tal como fizemos na aula. Podem fazer o ritmo com 

os vossos pais, com os vossos avós ou amigos. Os ritmos têm de ser diferentes e têm de 

ter 4 tempos cada um. Na sexta-feira, dia 10 de maio, entregam essa folha. Não se es-

queçam, vai ser bastante divertido! 

 

 

 

Tarefa 2 – Compasso Ternário 

 

Faltou: A8 

 

A segunda tarefa intitulou-se de “Compasso Ternário”, foi implementada no dia 

17 de maio de 2019, entre as 14h e as 15h30min, ou seja, com a duração de 90 minutos. 

Esta iniciou-se pela explicação, em sala de aula, em que consistiria a mesma e quais as 

regras a serem cumpridas.  
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A tarefa iniciou com a colocação dos alunos em circunferência em torno das me-

sas que estavam na sala de aula, seguida da explicação da PEI relativa à tarefa seguinte. 

Os alunos ouviram a canção Se um girassol de Histórias de Encantar, sendo que tinham 

de andar para a frente e para trás de acordo com o ritmo da mesma. A PEI demonstrou o 

que teriam de fazer, mas com outra música, escolhida no momento, para não influenciar 

os alunos. Os alunos mostraram alguns constrangimentos em andar ao ritmo da Música. 

No entanto, após a segunda vez que ouviram a canção, executaram sem problema.  

Os alunos realizaram a tarefa proposta e pararam aquando a indicação da PEI, 

respondendo às questões colocadas pela mesma: Quantos passos demos para a frente de 

cada vez? E para trás? Foram sempre iguais? O A15 fez sem qualquer constrangimento 

3 passos para a frente e 3 para trás. No entanto, uma vez que alguns alunos enunciaram 

que o número de passos não era 3, mas sim 4, toda a turma tentou acompanhar a canção 

dando 4 passos para a frente e 4 para trás. Após poucos segundos de audição da canção 

perceberam, sozinhos, que não era possível. Deste modo, chegaram à conclusão, que es-

távamos perante um compasso ternário (termo enunciado pela Professora, sendo que o 

A2 sabia qual o compasso, mas não se lembrava da terminologia). 

Após as respostas dos alunos, a PEI desafiou-os para uma nova tarefa, com a 

mesma canção. A segunda tarefa tinha como propósito a identificação do tempo forte no 

compasso ternário, para tal a PEI indicou que o primeiro tempo iria ser marcado por uma 

palma e os dois seguintes iriam ser “silêncios”. Os alunos executaram a tarefa assim que 

a PEI deu autorização, estando sempre a mesma a observar se os alunos estavam a fazer 

corretamente o que tinha sido pedido. Os alunos executaram a tarefa sem constrangimen-

tos, sendo que o A10 respondeu sem hesitação que se tratava do tempo forte e por isso 

estávamos 2 tempos sem bater palmas. 

De seguida, foi proposto aos alunos para marcarem o tempo forte, ou seja, aquele 

que tinha sido marcado como número um e com uma palma, mas agora com instrumentos 

de percussão. Todos os alunos tiveram acesso a um instrumento de percussão, sendo que 

uns eram da PEI e outros do CE. A PEI dificultou um pouco a tarefa anterior, propondo 

aos alunos para que na marcação do tempo forte, colocassem o seu instrumento o mais 

alto que conseguissem e os tempos fracos iriam ser marcados pelo corpo, balança o 

mesmo ao ritmo da canção. Quando foram entregues os instrumentos aos alunos, estes 

revelaram bastante facilidade em marcar o tempo forte com os mesmos. Não apresenta-

ram constrangimentos na forma como se tocava cada um deles. Os alunos estavam bas-

tante excitados e entusiasmados por acompanharem a canção com diversos instrumentos. 
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 Posteriormente à realização da tarefa descrita, os alunos responderam às seguintes 

questões: Quantos passos dei há pouco? E quantos tempos contávamos até chegarmos 

de novo ao 1? Então, se estamos a andar sempre de 3 em 3, se quiséssemos escrever 

numa pauta musical o nosso ritmo, depois da clave de sol, que números colocaríamos? 

A resposta à última questão foi enunciada pelo A6 - “3 por 4” –, verificando que estáva-

mos perante um compasso ternário. 

 Antes de dar a conhecer aos alunos novas figuras musicais, a PEI recordou quais 

as figuras e pausas aprendidas na tarefa anterior e quais os seus tempos. De seguida, a 

PEI apresentou a “Chica” que valia um tempo e a “Teresa”, com o diminutivo “Tê” que 

também valia um tempo. No entanto, a “Chica” tem duas “perninhas”, pelo que era espe-

rado que os alunos dissessem que cada “perninha” valia 
!
" tempo, porque 

!
" + 

!
" = 1. Em 

termos musicais, a “Chica” era composta por duas colcheias e a “Tê” era uma semínima. 

Aquando da apresentação das 2 figuras (semínima e colcheia) os alunos revelaram entu-

siasmo pelo facto de estas terem nomes próprios (Tê e Chica), o que facilitou a compre-

ensão dos tempos que estas representavam. Apesar da Chica estar representada por 2 col-

cheias e assim perfazer 1 tempo, os alunos enunciaram que cada colcheia tinha 
!
" tempo.  

A PEI explicou que consoante a organização que fizemos com as nossas novas 

“amigas musicais”, teríamos diferentes ritmos. Para tal, escreveu no quadro interativo, na 

pauta musical, uma clave de sol seguida de 3 por 4, ou seja, compasso ternário. Posteri-

ormente, escreveu uma “Chica” e duas “Tê” e perguntou aos alunos como se produzia o 

ritmo escrito. A resposta esperada era “Chi-ca-Tê-Tê”. De forma aos alunos verificarem 

se o ritmo estava de acordo com o compasso pretendido, a PEI pediu-lhes para eles con-

tarem os tempos de forma a confirmarem se estariam os três tempos necessários (duas 

“Tê” dão-nos dois tempos e uma “Chica” dá-nos um tempo, logo temos três tempos). 

Os alunos, logo de seguida, foram organizados pela PEI, em grupos de 4 elemen-

tos e ouviram a explicação da tarefa seguinte. Esta consistia na atribuição de algumas 

“Chica” e “Tê” a cada grupo e este tinha de organizar as mesmas de 4 formas diferentes, 

criando assim 4 ritmos distintos. Os grupos também tiveram ao seu dispor uma folha em 

tamanho A3 já com as pautas musicais impressas para que, com recurso a bostik, pudes-

sem escrever os seus ritmos. A PEI salientou que todos os ritmos seriam em compasso 

ternário, logo só poderiam ter 3 tempos cada um e que a duração desta tarefa era de 20 

minutos. Aquando da criação de 4 ritmos diferentes com as figuras que lhes foram 
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entregues, os alunos mostraram-se bastante recetivos, tendo elaborado os mesmos com 

rapidez.  

Quando todos os grupos terminaram a tarefa, o expectável era apresentarem os 4 

ritmos à turma. Uma vez que demoraram mais tempo que o previsto, cada grupo apresen-

tou apenas um ritmo à turma, sendo que teria de ser um diferente ao que já tinha sido 

apresentado pelo grupo anterior. Os alunos para apresentarem os seus ritmos teriam de o 

produzir com o nome das figuras, por exemplo, “Chica – chica – Tê”. Na apresentação 

de 1 ritmo para a turma, apenas um grupo revelou constrangimentos, pois não estavam 

todos em sintonia. Os grupos fizeram ritmos bastante diferentes e estavam atentos aos 

ritmos elaborados pelos restantes grupos, de forma a confirmar se estes tinham apenas 3 

tempos. 

Por fim, a tarefa terminou com a explicação do trabalho para casa que consistia 

na produção de 4 ritmos diferentes, utilizando apenas as figuras musicais aprendidas na-

quele dia e que fossem em compasso ternário. 

 

 

 

Tarefa 3 – Compasso Binário 

 

A terceira intitula-se de “Compasso Binário”, foi implementada no dia 7 de junho 

de 2019, entre as 14h e as 14h45min, ou seja, com a duração de 45 minutos. Esta iniciou-

se pela explicação, em sala de aula, em que consistiria a mesma e quais as regras a serem 

cumpridas, depois dos alunos se sentarem nos seus lugares.  

A PEI começou por relembrar os compassos explorados nas tarefas anteriores e 

perguntar se alguém tinha ideia do compasso que iriam explorar naquele dia. Uma vez 

que cerca de 3 alunos têm Música fora da escola, a resposta foi dita pelo aluno A15, 

“compasso binário”.  A PEI acrescentou que como o próprio nome indica, os compassos 

binários são compostos por apenas 2 tempos cada e escreve-se 2 por 4 a seguir à clave de 

sol.  

De seguida, foi dado a conhecer aos alunos mais duas figuras musicais, a “Aida”, 

mais conhecida por “Á-ai” e que vale 2 tempos e a “Margarida” que vale 1 tempo, mas 

que é a junção de 4 figuras musicais. A primeira figura mencionada é uma mínima, já a 

segunda como é a junção de 4 figuras (semicolcheias), a PEI interrogou os alunos acerca 

de quanto valia cada “perninha” da “Margarida”. Foram vários os alunos que colocaram 
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o dedo no ar para responder. A PEI pediu ao aluno A5 para responder e o qual disse “cada 

perninha vale 
!
# de tempo, porque as 4 juntas valem 1 tempo”.  

Posto isto, foi registado no quadro interativo, pela PEI, as figuras musicais já ex-

ploradas até então: “Á-ai” – mínima (2 tempos); “Tê” – semínima (1 tempo); “Chica” – 

colcheia (
!
" tempo) e “Margarida” – semicolcheia (

!
#	de tempo). Este registo teve como 

objetivo sintetizar as figuras musicais, relembrando as mesmas. À medida que a PEI ia 

escrevendo no quadro interativo as figuras musicais, os alunos diziam em uníssono o 

tempo que estas valiam. 

A PEI, de seguida, escreveu a “Á-ai” na pauta musical, depois do compasso biná-

rio e questionou os alunos “Este compasso está completo ou podemos acrescentar mais 

alguma figura?”, o aluno A19 disse “não podemos pôr mais nenhuma figura porque essa 

já tem 2 tempos.”, limite de tempos em cada compasso. De forma a dar continuidade à 

escrita na pauta, a PEI desenhou uma barra na vertical (barra de compasso) que serve para 

delimitar os compassos. Assim que esta escreve a barra de compasso, o aluno A12 afir-

mou logo para que servia o mesmo. De seguida, escreveu uma “Tê” e uma “Margarida” 

e questionou os alunos acerca dos tempos que estavam presentes naquele compasso. O 

aluno A17 afirmou tratar-se de 2 tempos e que, por isso, o compasso já estava “cheio”. 

A última tarefa consistiu na organização de figuras musicais em compassos biná-

rio numa pauta musical. Para a realização desta tarefa a turma foi organizada em grupos 

de 5 elementos e a PEI distribuiu o material necessário à sua realização (figuras musicais, 

folha A3 com a pauta musical e bostik). Aquando do término da tarefa, os alunos apre-

sentaram oralmente o seu ritmo e como este se lia. Estes não revelaram dificuldades na 

expressão do seu ritmo e mostraram grande entusiasmo para apresentar o mesmo.
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Apêndice III – Fichas de registo dos alunos 
 

à Tarefa 1 – Ritmos e Compasso Quaternário 

 
Data: 03 de maio de 2019 

 

1. Acompanha o registo do ritmo da aula que a Professora está a fazer no quadro interativo, 

registando-o também nesta folha. 
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à Tarefa 2 – Compasso Ternário 

 
Data: 10/05/2019                        “Os Pequenos Compositores” (atividade 2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nas pautas musicais ao lado, organiza as figuras “Chica” e “Tê” de forma a teres 4 ritmos diferentes. Não te esqueças de preencher a 
tabela com a quantidade de cada figura que o teu grupo tem. 

Chi – ca 
(2 colcheias) 

1 tempo 
 

Tê 
(semínima) 

1 tempo 

O meu grupo tem... 
Semínimas 

(figura “Tê”) 
 

Colcheias 
(figura “Chica”) 
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à Tarefa 3 – Compasso Binário 

 
Data: 07/06/2019                                                        “Os Pequenos Compositores” (atividade 3) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na pauta musical abaixo criem um ritmo cujo compasso seja binário. Para tal, utilizem as figuras musicais que a Professora vos entre-
gou. Não te esqueças que se o compasso é binário, cada compasso só tem 2 tempos, por isso vais criar vários compassos na mesma 
pauta. 

O meu grupo tem... 
Mínima 

(figura “Á-ai”) 
 

2 tempos 

Semínimas 
(figura “Tê”) 

 

1 tempo 

Colcheias 
(figura “Chi-ca”) 

 

!
" tempo (cada colcheia) 

Semicolcheias 
(figura “Mar-ga-ri-da”) 

 

!
# tempo (cada semicolcheia) 

 

O meu grupo: ________________________________________________________________________________________________________________ 
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Apêndice IV – Fichas de avaliação das tarefas 
 

à Tarefa 1 – Ritmos e Compasso Quaternário 
 
Dia 1                                       Data: ____/____/____ 
 

• Ritmo 1 

 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
 
 
 
 

• Ritmo 2 
 

Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 2                                      Data: ____/____/____ 
 

• Ritmo 1 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
 
 

• Ritmo 2 
 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 3                                      Data: ____/____/____ 
 

• Ritmo 1 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
 
 

• Ritmo 2 
 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 4                           Data: ____/____/____ 
 

• Ritmo 1 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
 
 

• Ritmo 2 
 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 5                          Data: ____/____/____ 
 

• Ritmo 1 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
 
 

• Ritmo 2 
 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 6                                        Data: 
____/____/____ 
 

• Ritmo 1 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
 
 

• Ritmo 2 
 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
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Dia 7                                        Data: 
____/____/____ 
 

• Ritmo 1 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
 
 

• Ritmo 2 
 

 
 
Com quem fizeste o teu ritmo? 
 
 
 



 136 

à Tarefa 2 – Compasso Ternário 
Trabalho de Casa 
Nome: ____________________________________________________________________________________________

Nas pautas musicais ao lado, organiza as figuras “Chica” e “Tê” de forma a teres 4 ritmos diferentes. 

Chi – ca 
(2 colcheias) 

1 tempo 
 

Tê 
(semínima) 

1 tempo 

Eu tenho... 
Semínimas 

(figura “Tê”) 
6 

Colcheias 
(figura “Chica”) 

6 
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ANEXOS 
 
Anexo I – Alguns exemplares dos registos escritos dos alunos 

 

à Tarefa 1 – Ritmos e Compasso Quaternário 
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à Tarefa 2 – Compasso Ternário 
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à Tarefa 3 – Compasso Binário 
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Anexo II – Alguns exemplares das fichas de avaliação das atividades preenchidas 
pelos alunos 

 

à Tarefa 1 – Ritmos e Compasso Quaternário 
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à Tarefa 2 – Compasso Ternário 
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