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Aluno 1 
1º Período  
 

Escola de Artes da Bairrada 
Aulas Supervisionadas nº 1, 2, 3 e 4 

Professor estagiário: Inês Rocha 
Aluno: Aluno 1 
Grau: Iniciação II 
Datas: 12/10/2018; 02/11/2018; 16/11/2018; 23/11/2018. 
Hora: 18:35h 

Planificação e Relatório (trimestral) 
Objetivos • Vibrar os lábios no bocal de forma a aquecer os músculos  

• Conjugação da respiração e vibração dos lábios de maneira a 
reproduzir som  

• Evolução do aluno a nível musical e técnico   
• Desenvolvimento da capacidade de leitura  

Conteúdos • Exercícios de aquecimento com bocal  
• Exercícios de aquecimento com trompete  
• Essential Elements 2000 nº 14, 16, 17 

Competências • Colocação dos lábios no bocal e reproduzir vibração 
• Juntar a respiração com a posição dos dedos  
• Respirar corretamente  
• Vibrar os lábios sem fazer força  
• Colocar os dedos de forma correta e com as posições 

corretas  
Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

• Ouvir o professor e de seguida reproduzir o que ouviu 
• Cantar a melodia enquanto o professor toca 
• Tocar de seguida sozinho  
• Tocar acompanhada do play along 

Avaliação 
Aluno: 
Na aula nº1 o aluno executou os exercícios propostos com alguma dificuldade pois ainda não 
consegue ler muito bem, tem dificuldade em vibrar os lábios sem fazer força e tem tendência 
a bloquear o ar, mas, contudo, executou os exercícios até ao fim, tendo sido feitos alguns 
exercícios para melhorar a sua prestação. 
Na aula nº2 o aluno executou os exercícios propostos com alguma dificuldade pois ainda 
continua com dificuldades na leitura, tem dificuldade em vibrar os lábios sem fazer força e tem 
tendência a bloquear os ar. Tem a tendência a mexer-se muito o que dificulta tocar como deve 
ser. Mas, contudo, executou os exercícios até ao fim, tendo sido feitos alguns exercícios para 
melhorar a sua prestação. 
Na aula nº3 o aluno executou os exercícios propostos com alguma dificuldade pois ainda 
revela alguma dificuldade de leitura e em vibrar os lábios sem fazer força e tem tendência a 
bloquear os ar. Melhorou em relação à última aula no facto de já não se mexer ao tocar. 
Contudo executou os exercícios até ao fim, tendo sido feitos exercícios para melhorar a sua 
prestação. 
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Na aula nº4 o aluno executou os exercícios propostos com alguma dificuldade uma vez que 
ainda tem dificuldade em ler as notas e conjugar com as posições no trompete, tem ainda 
dificuldade em vibrar os lábios sem fazer força e tem tendência a bloquear o ar, mas, contudo, 
executou os exercícios até ao fim, tendo sido feitos exercícios para melhorar a sua prestação. 
Neste período o aluno revelou muita dificuldade na leitura das pautas tanto a nível das notas 
como a nível rítmico e na vibração dos lábios. A nível dos conteúdos o aluno não demonstrou 
grande evolução, tendo estado as duas primeiras aulas com o estudo nº14 e as duas aulas 
seguintes com os estudos nº16 e 17.  
Professor: Cumpri os objetivos propostos 

 
2º Período  
 

Escola de Artes da Bairrada 
Aulas Supervisionadas nº 5, 6, 7 e 8 

Professor estagiário: Inês Rocha 
Aluno: Aluno 1 
Grau: Iniciação II 
Datas: 25/01/2019; 01/02/2019; 08/02/2019; 
Hora: 18:35h 

Planificação e Relatório (trimestral) 
Objetivos • Vibrar os lábios no bocal de forma a aquecer os músculos  

• Conjugação da respiração e vibração dos lábios de maneira a 
reproduzir som  

• Evolução do aluno a nível musical e técnico   
• Desenvolvimento da capacidade de leitura  

Conteúdos • Exercícios de aquecimento com bocal  
• Exercícios de aquecimento com trompete  
• Starter Solos – nº 3  

Competências • Colocação dos lábios no bocal e reproduzir vibração 
• Juntar a respiração com a posição dos dedos  
• Respirar corretamente  
• Vibrar os lábios sem fazer força  
• Colocar os dedos de forma correta e com as posições 

corretas  
Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

• Ouvir o professor e de seguida reproduzir o que ouviu 
• Cantar a melodia enquanto o professor toca 
• Tocar de seguida sozinho  
• Tocar acompanhada do play along 

Avaliação 
Aluno: 
Na aula nº5 o aluno executou os exercícios propostos com alguma dificuldade uma vez que 
ainda tem dificuldade em ler as notas. Tem ainda dificuldade em vibrar os lábios sem fazer 
força e tem tendência a bloquear o ar e a fazer bochechas ao tocar. Nesta aula o aluno revelou 
falta de estudo, mas, contudo, conseguiu realizar os exercícios até ao fim. 
Na aula nº6 o aluno executou os exercícios propostos com alguma dificuldade uma vez que 
ainda tem dificuldade em ler as notas e conjugar com as posições no trompete, tem ainda 
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dificuldade em vibrar os lábios sem fazer força e tem tendência a bloquear o ar e a fazer 
bochechas ao tocar. O aluno revelou mais uma vez falta de estudo e de concentração na aula 
tendo sido chamado várias vezes a atenção. Nesta aula foi necessário trabalhar por partes com 
o aluno para que pudesse fazer o exercício até ao fim. 
Na aula nº7 o aluno executou os exercícios propostos, mais uma vez com alguma dificuldade 
uma vez que ainda tem dificuldade em ler as notas e conjugar com as posições no trompete, 
tem ainda dificuldade em vibrar os lábios sem fazer força e tem tendência a bloquear o ar e a 
fazer bochechas ao tocar. O aluno revelou mais uma vez falta de estudo e de concentração na 
aula tendo sido chamado várias vezes a atenção. Nesta aula foi necessário, mais uma vez, 
trabalhar por partes com o aluno para que pudesse fazer o exercício até ao fim. O aluno não 
revela uma progressão muito elevada pois já está na mesma lição há muito tempo. 
Na aula nº8 o aluno executou os exercícios de aquecimento com o bocal e a seguir com o 
trompete, notando-se alguma dificuldade mais uma vez, a ler as notas e a conjugar as posições 
no trompete, tem ainda dificuldade em vibrar os lábios sem fazer força e tem tendência a 
bloquear o ar e a fazer bochechas ao tocar. O aluno revelou mais uma vez falta de estudo e de 
concentração na aula tendo sido chamado várias vezes a atenção. Nesta aula tive de trabalhar 
por partes com o aluno para que pudesse fazer o exercício até ao fim. O aluno não revela uma 
progressão muito elevada pois já está na mesma lição há muito tempo. 
Neste período o aluno voltou a revelar muita dificuldade na leitura das pautas tanto a nível 
das notas como a nível rítmico e na vibração dos lábios. Também demonstrou dificuldade na 
parte da dedilhação e conjugação das notas. A nível dos conteúdos o aluno não demonstrou 
grande evolução, tendo estado este período todo com o mesmo estudo. O aluno revelou muita 
falta de estudo e de concentração nas aulas.  
Professor: Cumpri os objetivos propostos 

 
3º Período  

Escola de Artes da Bairrada 
Aulas Supervisionadas nº 9, 10, 11, 12 e 13  

Professor estagiário: Inês Rocha 
Aluno: Aluno 1 
Grau: Iniciação II 
Datas: 26/04/2019; 03/05/2019; 10/05/2019; 17/05/2019; 24/05/2019 
Hora: 18:35h 

Planificação e Relatório (trimestral) 
Objetivos • Vibrar os lábios no bocal de forma a aquecer os músculos  

• Conjugação da respiração e vibração dos lábios de maneira a 
reproduzir som  

• Evolução do aluno a nível musical e técnico   
• Desenvolvimento da capacidade de leitura  

Conteúdos • Implementação da Sebenta de iniciação de Trompete 
• Exercícios de aquecimento com bocal  
• Exercícios de aquecimento com trompete  
• Starter Solos – nº 3, 4 e 5 

Competências • Colocação dos lábios no bocal e reproduzir vibração 
• Juntar a respiração com a posição dos dedos  
• Respirar corretamente  
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• Vibrar os lábios sem fazer força  
• Colocar os dedos de forma correta e com as posições 

corretas  
Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

• Ouvir o professor e de seguida reproduzir o que ouviu 
• Cantar a melodia enquanto o professor toca 
• Tocar de seguida sozinho  
• Tocar acompanhada do play along 

Avaliação 
Aluno: 
A aula nº9 iniciou com a implementação do meu projeto, em que mais ou menos os primeiros 
15 minutos da aula foram dedicados à implementação. Foram abordados os temas sobre a 
História do trompete e sobre os elementos constituintes do trompete. De seguida foi feito um 
aquecimento com o trompete onde o aluno correspondeu bem aos exercícios. A seguir o aluno 
tocou o estudo, mas ainda continua com dificuldades na leitura das notas. A seguir trabalhei 
um bocado o estudo com o aluno e no final o aluno já tocou melhor. Por último o aluno fez 
uma leitura do estudo seguinte. 
A aula nº10 iniciou com a continuação da implementação do meu projeto, em que mais ou 
menos os primeiros 15 minutos da aula foram dedicados à implementação. Foram abordados 
os temas sobre a Postura e a Respiração. De seguida foi feito um aquecimento com o trompete 
onde o aluno correspondeu bem aos exercícios. De seguida o aluno tocou o estudo de início, 
mas revelou alguma dificuldade no ritmo e estava a fazer demasiada força a tocar. Foi pedido 
ao aluno para cantar por partes o estudo e de seguida tocar o estudo para resolver a questão 
do ritmo. Depois de estar o ritmo bem, o aluno tocou de início ao fim o estudo e o ritmo já 
estava melhor, mas ainda continuou a fazer força ao tocar. Então foi pedido ao aluno para 
apoiar mais as notas com o diafragma e não fazer força nos lábios. Por fim o aluno tocou mais 
uma vez o estudo e já foi melhor.   
A aula nº11 iniciou com a continuação da implementação do meu projeto, em que mais ou 
menos os primeiros 15 minutos da aula foram dedicados à implementação. Foram abordados 
os temas sobre a Embocadura e a Articulação. De seguida foi feito um aquecimento com o 
trompete onde o aluno correspondeu bem aos exercícios. A seguir o aluno tocou o estudo, 
mas logo teve se ser chamado a atenção pois não estava a fazer o ritmo certo. De seguida o 
aluno teve de tocar por partes e com a minha ajuda o estudo. Nesta aula o aluno revelou falta 
de estudo, não tendo sido capaz de tocar o estudo todo de início ao fim. 
A aula nº12 iniciou normal com o professor e nos últimos 15 minutos finais da aula continuo 
com a implementação da sebenta onde foram abordados os temas sobre a teoria musical e a 
dedilhação. 
A aula nº13 o aluno faltou.  
Neste período o aluno revelou alguma melhoria nos exercícios de aquecimento, mas 
continuou com muita dificuldade na leitura das pautas tanto a nível das notas como a nível 
rítmico e na vibração dos lábios. Também demonstrou dificuldade na parte da dedilhação e 
conjugação das notas. A nível dos conteúdos o aluno demonstrou alguma evolução. O aluno 
revelou muita falta de estudo e de concentração nas aulas. Este período foi dedicado também 
à implementação da sebenta onde o aluno teve uma reação positiva à exposição dos 
conteúdos abordados em cada aula. 
Professor: Cumpri os objetivos propostos 
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Aluno 2 
1º Período  
 

Escola de Artes da Bairrada 
Aulas Supervisionadas nº 1, 2, 3 e 4 

Professor estagiário: Inês Rocha 
Aluno: Aluno 2 
Grau: Iniciação II 
Datas: 12/10/2018; 02/11/2018; 16/11/2018; 23/11/2018. 
Hora: 18:35h 

Planificação e Relatório (trimestral) 
Objetivos • Vibrar os lábios no bocal de forma a aquecer os músculos  

• Conjugação da respiração e vibração dos lábios de maneira a 
reproduzir som  

• Evolução do aluno a nível musical e técnico   
• Desenvolvimento da capacidade de leitura  

Conteúdos • Exercícios de aquecimento com bocal  
• Exercícios de aquecimento com trompete  
• Essential Elements 2000 nº 34, 35, 36 e 38 

Competências • Colocação dos lábios no bocal e reproduzir vibração 
• Juntar a respiração com a posição dos dedos  
• Respirar corretamente  
• Vibrar os lábios sem fazer força  
• Colocar os dedos de forma correta e com as posições 

corretas  
Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

• Ouvir o professor e de seguida reproduzir o que ouviu 
• Cantar a melodia enquanto o professor toca 
• Tocar de seguida sozinho  
• Tocar acompanhada do play along 

Avaliação 
Aluno:  
Na aula nº1 o aluno executou com algumas dificuldades os exercícios propostos pois ainda 
tem alguma dificuldade em vibrar os lábios sem fazer muita força. Tem tendência a bloquear 
o ar ao tocar o que dificulta a reprodução de som no trompete. Mas, contudo, conseguiu 
executar os exercícios até ao fim, tendo sido executados exercícios para melhorar a sua 
prestação. 
Na aula nº2 o aluno executou com algumas dificuldades os exercícios propostos pois ainda 
tem alguma dificuldade em vibrar os lábios sem fazer muita força e aguentar muito tempo a 
tocar notas longas. Tem tendência a bloquear o ar ao tocar o que dificulta a reprodução de 
som no trompete. Mas, contudo, conseguiu executar os exercícios até ao fim, tendo sido 
executados exercícios para melhorar a sua prestação.  
Na aula nº3 o aluno executou com algumas dificuldades os exercícios propostos pois ainda 
tem alguma dificuldade em vibrar os lábios sem fazer muita força. Tem tendência a bloquear 
o ar ao tocar o que dificulta a reprodução de som no trompete. Mas, contudo, conseguiu 
executar os exercícios até ao fim, tendo sido executados exercícios para melhorar a sua 
prestação. O aluno nesta aula esteve um bocado distraído. 
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Na aula nº4 o aluno executou os exercícios propostos, mostrado uma melhoria relativa às 
aulas anteriores. 
O aluno revelou neste período uma evolução a nível das competências, conteúdos e objetivos 
propostos. Ao início tinha alguma dificuldade em fazer os exercícios de aquecimentos, tanto 
com o bocal como com o trompete pois estava constantemente a fazer força com o bocal 
contra os lábios o que dificultava a reprodução de som no trompete. Só na última aula do 
período é que o aluno conseguiu fazer os exercícios de aquecimento sem fazer força. Quanto 
aos estudos o aluno teve uma evolução boa e executou todos os estudos propostos. Apesar 
de numa aula o aluno demostrar alguma falta de concentração. Neste período o aluno 
demonstrou ser um aluno aplicado e empenhado nas aulas.  
Professor: Cumpri os objetivos propostos. 

 
2º Período  
 

Escola de Artes da Bairrada 
Aulas Supervisionadas nº 5, 6, 7 e 8 

Professor estagiário: Inês Rocha 
Aluno: Aluno 2 
Grau: Iniciação II 
Datas: 25/01/2019; 01/02/2019; 08/02/2019;  
Hora: 18:35h 

Planificação e Relatório (trimestral) 
Objetivos • Vibrar os lábios no bocal de forma a aquecer os músculos  

• Conjugação da respiração e vibração dos lábios de maneira a 
reproduzir som  

• Evolução do aluno a nível musical e técnico   
• Desenvolvimento da capacidade de leitura  

Conteúdos • Exercícios de aquecimento com bocal  
• Exercícios de aquecimento com trompete  
• Starter Solos – nº 5, 6, 8 e 11 

Competências • Colocação dos lábios no bocal e reproduzir vibração 
• Juntar a respiração com a posição dos dedos  
• Respirar corretamente  
• Vibrar os lábios sem fazer força  
• Colocar os dedos de forma correta e com as posições 

corretas  
Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

• Ouvir o professor e de seguida reproduzir o que ouviu 
• Cantar a melodia enquanto o professor toca 
• Tocar de seguida sozinho  
• Tocar acompanhada do play along 

Avaliação 
Aluno:  
Na aula nº5 o aluno executou bem os exercícios de aquecimento com o bocal e trompete, 
notando-se uma melhoria. Mas de vez em quando era necessário chamar a atenção em 
relação à respiração antes de tocar e para não fazer força a tocar. Quanto aos estudos do 
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Starter Solos nº5 o aluno realizou bem, tendo só alguma dificuldade aguentar o ar até ao fim 
de frases (2 compassos) um bocado longas. 
Na aula nº6 o aluno executou bem os exercícios de aquecimento com o bocal e trompete, 
notando-se uma melhoria. Quanto aos estudos do Starter Solos nº 6 o aluno realizou bem, 
mas teve alguma dificuldade por causa das ligaduras e com a respiração. Nesta aula o aluno 
revelou um bocado de falta de estudo. Mas, contudo, o aluno realizou o exercício. 
Na aula nº7 o aluno executou bem os exercícios de aquecimento com o bocal e trompete, 
notando-se uma melhoria. Quanto aos estudos do Starter Solos nº 8 o aluno realizou bem, 
revelando uma melhoria em relação às ligaduras, mas ainda com alguma dificuldade em 
aguentar o ar muito tempo. Nesta aula o aluno já revelou bastante estudo em casa. 
Na aula nº8 o aluno executou bem os exercícios de aquecimento com o bocal e trompete, 
notando-se uma melhoria. Quanto aos estudos do Starter Solos nº 11 o aluno revelou falta de 
estudo nesta aula e foi preciso trabalhar por partes com o aluno.  
O aluno, mais uma vez, revelou neste período uma evolução a nível das competências, 
conteúdos e objetivos propostos. Melhorou em relação aos exercícios de aquecimentos, tanto 
com o bocal como com o trompete, mas ainda tinha de ser chamado a atenção em relação à 
respiração antes de tocar e à força que fazia para tocar trompete. Quanto aos estudos o aluno 
teve uma evolução boa e executou todos os estudos propostos, apesar de algumas aulas 
revelar alguma falta de estudo, mas, contudo, conseguiu ter uma boa evolução.  
Professor: Cumpri os objetivos propostos. 

 
3º Período  
 

Escola de Artes da Bairrada 
Aulas Supervisionadas nº 9, 10, 11, 12 e 13 

Professor estagiário: Inês Rocha 
Aluno: Aluno 2 
Grau: Iniciação II 
Datas: 26/04/2019; 03/05/2019; 10/05/2019; 17/05/2019;24/05/2019 
Hora: 18:35h 

Planificação e Relatório (trimestral) 
Objetivos • Vibrar os lábios no bocal de forma a aquecer os músculos  

• Conjugação da respiração e vibração dos lábios de maneira a 
reproduzir som  

• Evolução do aluno a nível musical e técnico   
• Desenvolvimento da capacidade de leitura  

Conteúdos • Implementação da Sebenta de iniciação de Trompete 
• Exercícios de aquecimento com bocal  
• Exercícios de aquecimento com trompete  
• Starter Solos – nº 11, 12, 13 

Competências • Colocação dos lábios no bocal e reproduzir vibração 
• Juntar a respiração com a posição dos dedos  
• Respirar corretamente  
• Vibrar os lábios sem fazer força  
• Colocar os dedos de forma correta e com as posições 

corretas  
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Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

• Ouvir o professor e de seguida reproduzir o que ouviu 
• Cantar a melodia enquanto o professor toca 
• Tocar de seguida sozinho  
• Tocar acompanhada do play along 

Avaliação 
Aluno: 
A aula nº9 iniciou com a implementação do meu projeto, em que mais ou menos os primeiros 
15 minutos da aula foram dedicados à implementação. Foram abordados os temas sobre a 
História do trompete e sobre os elementos constituintes do trompete. De seguida foi feito um 
aquecimento com o trompete onde o aluno correspondeu bem aos exercícios. De seguida o 
aluno tocou o estudo Starter Solos nº 11 de início ao fim, mas no final teve de ser chamado a 
atenção pois estava a fazer força ao tocar e não estava a mandar ao suficiente para o 
instrumento. De seguida o aluno tocou e já foi melhor. 
Na aula nº10 iniciou com a continuação da implementação do meu projeto, em que mais ou 
menos os primeiros 15 minutos da aula foram dedicados à implementação. Foram abordados 
os temas sobre a Postura e a Respiração. De seguida foi feito um aquecimento com o trompete 
onde o aluno correspondeu bem aos exercícios. De seguida o aluno tocou o estudo Starter 
Solos nº12 de início, mas revelou alguma dificuldade no ritmo. Foi pedido ao aluno para cantar 
por partes o estudo e de seguida tocar o estudo para resolver a questão do ritmo. Depois de 
estar o ritmo bem o aluno tocou de início ao fim o estudo e já foi melhor. 
Na aula nº11 iniciou com a continuação da implementação do meu projeto, em que mais ou 
menos os primeiros 15 minutos da aula foram dedicados à implementação. Foram abordados 
os temas sobre a Embocadura e a Articulação. De seguida foi feito um aquecimento com o 
trompete onde o aluno correspondeu bem aos exercícios. A seguir o aluno tocou o estudo 
Starter Solos nº13 de início ao fim e no final teve de ser chamado a atenção por causa da 
articulação. Também foi pedido ao aluno para tocar mais à vontade e mais forte, uma vez que 
não estava a mandar ar suficiente para o trompete e não estava a conseguir reproduzir um 
som consistente. No final o aluno tocou mais uma vez de início ao fim e já foi melhor. 
Na aula nº12 iniciou normal com o professor e nos últimos 15 minutos final da aula continuo 
com a implementação da sebenta de iniciação onde foram abordados os temas sobre a teoria 
musical e a dedilhação. 
Na aula nº13 iniciou com a prova de avaliação do aluno e terminou com a continuação e 
finalização da implementação da sebenta onde foi abordado o tema sobre os procedimentos 
da manutenção e conservação do trompete.  
Neste período o aluno demonstrou mais uma vez evolução a nível das competências, 
conteúdos e objetivos propostos. Este período foi dedicado também à implementação da 
sebenta onde o aluno teve uma reação positiva à exposição dos conteúdos abordados em cada 
aula.  
Professor: Cumpri os objetivos propostos. 
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Aluno 3 
1º Período  
 

Escola de Artes da Bairrada 
Aulas Supervisionadas nº 1, 2, 3 

Professor estagiário: Inês Rocha 
Aluno: Aluno 3 
Grau: Iniciação III 
Datas: 12/10/2018; 16/11/2018; 23/11/2018 
Hora: 16:30h 

Planificação e Relatório (trimestral) 
Objetivos • Vibrar os lábios no bocal de forma a aquecer os 

músculos 
• Conjugação da respiração e vibração dos lábios de 

maneira a reproduzir som  
• Assimilação e compreensão da escala de Dó Maior em 

termos auditivos e técnicos  
• Evolução do aluno a nível musical e técnico  
• Desenvolvimento da capacidade de leitura  

 

Conteúdos • Exercícios de aquecimento com bocal  
• Exercícios de aquecimento com trompete  
• Escala de Dó Maior 
• Essential Elements 2000 nº 14, 16 e 17 
• Procession of Honor - Peça 

  

Competências • Colocação dos lábios no bocal e reproduzir vibração 
• Juntar a respiração com a posição dos dedos  
• Respirar corretamente  
• Vibrar os lábios sem fazer força  
• Colocar os dedos de forma correta e com as 

posições corretas 
• Tocar com uma postura correta 

  

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

• Ouvir o professor e de seguida reproduzir o que ouviu 
• Cantar a escala com o nome das notas acompanhado 

ao piano 
• Tocar em conjunto com o professor  
• Tocar sozinho 
• Tocar com play along 

  

Avaliação 
Aluno:  
Na aula nº1 o aluno chegou muito atrasado, por isso, não foi possível executar o 
planeamento previsto. O aluno fez um exercício de aquecimento com o trompete e depois 
executou a escala de Dó Maior. 
Na aula nº2 o aluno executou bem os exercícios de aquecimento propostos tanto com o 
bocal como com o trompete. A seguir tocou os estudos Essential Elements 2000 nº 14, 16 e 
17, mas por vezes tinha de ser chamado a atenção em relação à força e às bochechas que 
fazia a tocar.  
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Na aula nº3 o aluno executou bem os exercícios de aquecimento propostos tanto com o 
bocal como com o trompete. Quanto aos estudos Essential Elements 2000 nº 14, 16 e 17, 
mais uma vez o aluno teve de ser chamado a atenção em relação à força e às bochechas que 
fazia a tocar. A seguir o aluno tocou a peça “Procession of Honor” onde tocou bem. Aluno 
um pouco distraído nesta aula. 
O aluno neste período demonstrou alguma falta de estudo em relação aos estudos.  
Também revelou algum desleixo em relação à postura e à embocadura tendo sido 
necessário chamar a atenção várias vezes ao aluno.  
Professor: Cumpri os objetivos propostos. 

 
2º Período  
 

Escola de Artes da Bairrada 
Aulas Supervisionadas nº 4, 5, 6, 7, 8, 9   

Professor estagiário: Inês Rocha 
Aluno: Aluno 3 
Grau: Iniciação III 
Datas: 11/01/2019; 18/01/2019; 25/11/2018; 01/02/2019; 08/02/2019 
Hora: 16:30h 

Planificação e Relatório (trimestral) 
Objetivos • Vibrar os lábios no bocal de forma a aquecer os 

músculos 
• Conjugação da respiração e vibração dos lábios de 

maneira a reproduzir som  
• Assimilação e compreensão da escala de Dó Maior em 

termos auditivos e técnicos  
• Evolução do aluno a nível musical e técnico  
• Desenvolvimento da capacidade de leitura 

 

Conteúdos • Exercícios de aquecimento com bocal  
• Exercícios de aquecimento com trompete  
• Exrcursion - Peça 
• Rozinante – Peça  
• Trumpet Voluntary - Peça  

  

Competências • Colocação dos lábios no bocal e reproduzir vibração 
• Juntar a respiração com a posição dos dedos  
• Respirar corretamente  
• Vibrar os lábios sem fazer força  
• Colocar os dedos de forma correta e com as 

posições corretas 
• Tocar com uma postura correta  

  

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

• Ouvir o professor e de seguida reproduzir o que ouviu 
• Cantar a melodia enquanto o professor toca 
• Tocar em conjunto com o professor  
• Tocar sozinho 

  

Avaliação 
Aluno:  
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Na aula nº4 o aluno executou os exercícios de aquecimento propostos, mas por vezes tinha 
de ser chamado a atenção pois estava a tocar muito forte e muito articulado o que 
prejudicava o aluno. Também teve de ser avisado várias vezes para respirar bem antes de 
tocar. Nesta aula apresentou alguma dificuldade em fazer a articulação pretendida na peça 
“Exrcursion”, mas depois de fazer alguns exercícios o aluno melhorou e conseguiu progredir 
nesta aula. 
Na aula nº5 o aluno executou os exercícios de aquecimento propostos, mas por vezes tinha 
de ser chamado a atenção em relação à força que fazia ao tocar. O aluno apresentou uma 
melhoria a nível da articulação ao tocar a peça em relação à aula anterior na peça 
“Exrcursion”. Mas ainda apresenta algumas dificuldades em tocar mais piano e não fazer 
força ao tocar.   
Na aula nº6 o aluno chegou atrasado. O aluno executou os exercícios de aquecimento 
propostos, mas por vezes tinha de ser chamado a atenção em relação à força que fazia ao 
tocar, às bochechas que fazia a tocar e para respirar bem antes de tocar. O aluno nesta aula 
apresentou a peça “Rozinante” tendo só tempo para apresentar um bocado da peça. 
Na aula nº7 o aluno chegou mais uma vez atrasado. O aluno executou os exercícios de 
aquecimento propostos. Nesta aula o aluno estava bastante desconcentrado tendo sido 
várias vezes chamado a atenção. Na peça “Rozinante” o aluno apresentou algumas 
dificuldades em alguns ritmos, nas articulações da peça. 
Na aula nº8 o aluno chegou mais uma vez atrasado. O aluno executou os exercícios de 
aquecimento propostos. Nesta aula o aluno, na peça “Rozinante”, o aluno teve uma 
melhoria em relação à aula anterior, no entanto continuou a fazer as notas demasiado 
curtas. Como forma de o aluno melhorar foi pedido que fizesse um exercício, tocar tudo 
ligado de forma a que o aluno não separasse as notas. E a seguir tocou como estava escrito 
e melhorou. 
A aula nº9 inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal e depois com o trompete 
onde o aluno não apresentou nenhuma dificuldade. O aluno de seguida tocou a peça 
“Trumpet Voluntary” de início ao fim. Mas no final teve de ser chamado a atenção em 
relação à força que estava a fazer para tocar as notas e em relação à postura pois estava a 
“dançar” com o trompete enquanto tocava e isso estava a fazer com que o aluno tivesse 
dificuldades em tocar as notas. Depois tive de trabalhar algumas partes com o aluno pois a 
articulação não estava correta e as respirações não estavam no sítio certo. Também foi 
várias vezes chamado a atenção por causa da respiração antes de tocar. Contudo o aluno 
nesta aula conseguiu tocar a peça de início ao fim.  
Neste período o aluno a nível da embocadura, respiração e postura não revelou uma 
melhoria pois foi chamado várias vezes a atenção nas aulas para corrigir esses aspetos. A 
nível das peças o aluno demonstrou uma melhoria e evolução.  
Professor: Cumpri os objetivos propostos. 
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3º Período  
 

Escola de Artes da Bairrada 
Aulas Supervisionadas nº 10, 11, 12, 13 e 14 

Professor estagiário: Inês Rocha 
Aluno: Aluno 3 
Grau: Iniciação III 
Datas: 26/04/2019; 03/05/2019; 10/05/2019; 17/05/2019; 24/05/2019; 31/05/2019 
Hora: 16:30h 

Planificação e Relatório (trimestral) 
Objetivos • Vibrar os lábios no bocal de forma a aquecer os 

músculos 
• Conjugação da respiração e vibração dos lábios de 

maneira a reproduzir som  
• Assimilação e compreensão de algumas escalas Maiores 

em termos auditivos e técnicos  
• Evolução do aluno a nível musical e técnico  
• Desenvolvimento da capacidade de leitura 

 

Conteúdos • Implementação da Sebenta de iniciação de 
Trompete 

• Exercícios de aquecimento com bocal  
• Exercícios de aquecimento com trompete  
• Escala de Ré Maior 
• The British Grenadiers – Peça  

  

Competências • Colocação dos lábios no bocal e reproduzir vibração 
• Juntar a respiração com a posição dos dedos  
• Respirar corretamente  
• Vibrar os lábios sem fazer força  
• Colocar os dedos de forma correta e com as 

posições corretas 
• Tocar com uma postura correta  

  

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

• Ouvir o professor e de seguida reproduzir o que ouviu 
• Cantar a melodia enquanto o professor toca 
• Tocar em conjunto com o professor  
• Tocar sozinho 
• Tocar com play along  

  

Avaliação 
Aluno:  
A aula nº10 iniciou com a implementação do meu projeto, em que mais ou menos os 
primeiros 15 minutos da aula foram dedicados à implementação. Foram abordados os 
temas sobre a História do trompete e sobre os elementos constituintes do trompete. De 
seguida foi feito um aquecimento com o bocal e depois com o trompete onde o aluno 
correspondeu bem aos exercícios. A seguir o aluno tocou a peça “The British Grenadiers” 
que tinha ficado para estudar nas férias da páscoa, onde tocou de início ao fim. De seguida 
tive de avisar o aluno que não estava a fazer bem alguns ritmos e estava a tocar muito forte 



 14 

e a forçar algumas notas. De seguida estive a trabalhar por partes a peça com o aluno até 
ao fim da aula. O aluno revelou algum estudo nas férias. 
Na aula nº11 o aluno faltou. 
Na aula nº12 uma vez que o aluno faltou na semana passada, esta aula iniciou com a aula 
normal com o professor e terminou com a continuação da implementação da sebenta, e 
foram abordados os temas sobre Postura, Respiração, Articulação e Embocadura. 
A aula nº13 iniciou com o professor e terminou com a continuação da implementação da 
sebenta onde foram abordados os temas sobre a Teoria Musical e Dedilhação. Na parte da 
Dedilhação o aluno fez alguns exercícios. 
A aula nº14 iniciou com a prova de avaliação do aluno e terminou com a continuação e 
finalização da implementação da sebenta onde foi abordado o tema sobre os 
procedimentos da manutenção e conservação do trompete. 
A aula nº15 inica com os exercícios de aquecimento com o bocal e depois com o trompete 
onde o aluno não apresentou nenhuma dificuldade. A seguir o aluno tocou a peça “The 
British Grenadiers” onde demonstrou alguma falta de estudo. De seguida o aluno esteve a 
trabalhar a peça por partes e no final já estava melhor.  
O aluno neste período demonstrou uma melhoria e evolução em relação ao período passado 
nos aspetos da embocadura e postura. Este período foi dedicado também à implementação 
da sebenta onde o aluno teve uma reação positiva à exposição dos conteúdos abordados 
em cada aula. 
Professor: Cumpri os objetivos propostos. 
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Anexo 2 – Relatório de aulas observadas 
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Aluno 1 
1º Período  
 

Aula Observada 
 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 1 Data: 19/10/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimentos com bocal - exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 14 

Peças:  

Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
revela alguma dificuldade em fazer os exercícios. De seguida nos exercícios de 
aquecimento com trompete o aluno tem alguma dificuldade em atacar logo a 
primeira nota e para facilitar o professor pediu para que o aluno não usasse a língua 
no ataque das notas uma vez que fazia com que o aluno forçasse as notas. A seguir o 
aluno tocou o estudo, mas teve alguma dificuldade a nível de leitura e a tocar o 
exercício. 

 
 

Aula Observada 
 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 2 Data: 26/10/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimentos com bocal - exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 14 

Peças: 
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
demostrou alguma dificuldade em manter as notas por muito tempo. A seguir nos 
exercícios de aquecimento com o trompete o aluno teve alguma dificuldade em 
juntar três notas seguidas. Depois de fazer o aquecimento o aluno tocou o estudo 
onde revela uma tendência a mexer-se quando está a tocar o que dificulta o aluno a 
tocar. O aluno também tem a tendência a cortar as notas ao tocar. A aula termina 
com o professor a dar o trabalho de casa para a próxima aula. 
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Aula Observada 

 
Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 3 Data: 09/11/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor  

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 14 e 16 

Peças: 
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
demostrou alguma dificuldade em manter as notas por muito tempo. A seguir nos 
exercícios de aquecimento com o trompete o aluno continua com alguma dificuldade 
em juntar três notas seguidas. Depois de fazer o aquecimento o aluno tocou o estudo 
onde revela alguma falta de estudo e dificuldades na leitura das notas. O professor 
teve de trabalhar por partes com o aluno de forma a que ele consiga tocar os estudos 
de início ao fim.  

 
 

Aula Observada 
 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 4 Data: 30/11/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 
Estudos: 

• Essential Elements 2000 – nº 18 
Peças: 
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o trompete onde o 
aluno teve de ser chamado a atenção várias vezes para respirar bem antes de tocar. 
A seguir o aluno tocou o estudo, mas revela alguma dificuldade em ler as notas para 
que o aluno ultrapasse essa dificuldade o professor pediu ao aluno para cantar o 
exercício com o nome das notas. A seguir tinha de cantar o exercício com o nome das 
notas, mas a fazer as posições na trompete ao mesmo tempo. O aluno a seguir tocou 
o estudo, mas continuou a ter algumas dificuldades em conjugar as posições na 
trompete com a articulação das notas. A aula termina com o professor a dar o 
trabalho de casa para a próxima aula que irá ser a prova. 
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Aula Observada 
 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 5 Data: 07/12/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 18 

Peças: 
Relatório: Prova de Avaliação 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 6 Data: 14/12/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 
Estudos:  

• Essential Elements 2000 – nº 18 
Peças: 
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com trompete, mas o 
professor tem de chamar a atenção do aluno para não fazer força ao tocar. Depois o 
aluno tocou o estudo, mas o professor pediu para que o aluno tocasse o estudo 
sempre com a mesma nota (mi) mas fazer o ritmo que está escrito. O aluno 
demonstrou alguma dificuldade em fazer o exercício pois tem a tendência a acelerar 
no ritmo.  

 
2º Período 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 7 Data: 04/01/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
• Starter Solos – Nº 1 

Peças:  
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
demostrou alguma dificuldade em manter as notas por muito tempo. A seguir nos 
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exercícios de aquecimento com o trompete o aluno teve alguma dificuldade em 
juntar três notas seguidas. Depois do aquecimento o aluno tocou o estudo, mas 
demonstrou muita dificuldade em termos de leitura, revelando também alguma falta 
de estudo e tendo sido chamado várias vezes a atenção por causa da respiração antes 
de tocar uma vez que o aluno não respirava bem antes de tocar. O professor esteve 
a trabalhar o estudo com o aluno por partes de maneira a que o aluno conseguisse 
tocar o estudo de início ao fim.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 8 Data: 11/01/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
• Starter Solos – Nº 1 Follow Me e nº 2 Best Foot Forward 

Peças: 
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
demonstrou alguma dificuldade em manter a mesma nota por muito tempo. A seguir 
nos exercícios de aquecimento com trompete o aluno revelou uma pequena melhoria 
a fazer os exercícios. De seguida o aluno tocou o estudo nº1 e depois o n2º onde o 
aluno ainda revela alguma dificuldade na leitura das notas e como forma de ajudar o 
aluno o professor, ao mesmo tempo que o aluno toca, canta as notas e aponta com 
o dedo as notas na pauta. E foi trabalhando por partes com o aluno. Por fim o aluno 
tocou os estudos com o play along, mas o professor teve de ajudar pois o aluno 
perdia-se muito. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 9 Data: 18/01/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças: 
Relatório: Audição 
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 10 Data: 15/02/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 
Estudos: 
Peças: 
Relatório: O aluno faltou  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 11 Data: 22/02/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Starter Solos – Nº 3 Folk Song 

Peças: 
Relatório: A aula iniciou com exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
teve alguma dificuldade em fazer os exercícios. De seguida seguiram-se os exercícios 
de aquecimento com trompete onde o aluno já conseguir fazer os exercícios melhor. 
Nesta aula o aluno revelou falta de estudo não tendo preparado o estudo para a aula. 
Então o professor esteve a estudar por partes com o aluno estando sempre a chamar 
a atenção do aluno por causa da respiração e as notas trocadas. Por fim o aluno tocou 
de início ao fim com o play along mas teve muitas dificuldades em tocar em conjunto 
com o play along.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 12 Data: 01/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor  
Estudos: 

• Starter Solos – Nº 3 Folk Song 
Peças: 
Relatório: A aula iniciou com exercícios de aquecimento com o trompete onde o 
aluno respondeu bem aos exercícios. Depois dos exercícios de aquecimento o aluno 
tocou o estudo, mas logo o professor teve de intervir pois o aluno estava a fazer mal 
o ritmo. De seguida o aluno começou a tocar o estudo, mas não estava a conseguir 
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tocar a nota sol pois estava a fazer muita força ao tocar. Como forma de ajudar o 
aluno o professor pediu para o aluno soprar o ritmo da peça, mas sem o trompete, a 
seguir o aluno tocou e já conseguiu reproduzir a nota. De seguida o aluno tocou o 
estudo desde início, mas revelou alguma dificuldade em ler as notas.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 13 Data: 15/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor  
Estudos: 

• Starter Solos – Nº 3 Folk Song 
Peças: 
Relatório: A aula iniciou com exercícios de aquecimento com o trompete onde o 
aluno teve alguma dificuldade em fazer os exercícios devido a falta de estudo que 
apresentou na aula. Num dos exercícios o professor pediu ao aluno para primeiro 
cantar o nome das notas com as posições no trompete e de seguida pediu para tocar. 
Depois dos exercícios de aquecimento o aluno tocou o estudo, mas logo o professor 
teve de intervir pois o aluno estava a fazer mal o ritmo. Como forma de ajudar o aluno 
o professor estava a cantar enquanto o aluno tocava e o aluno já conseguiu tocar 
melhor, mas ainda teve dificuldades nas respirações. A seguir o aluno tocou em 
conjunto com o professor e já conseguiu fazer de início ao fim. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 14 Data: 22/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 
Estudos: 

• Starter Solos – Nº 3 Folk Song 
Peças: 
Relatório: Audição  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 15 Data: 29/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 
Estudos: 
Peças: 
Relatório: Audição com classe de conjunto  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 16 Data: 05/04/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 
Estudos:  

• Starter Solos – Nº 3 Folk Song 
Peças: 
Relatório: A aula iniciou com exercícios de aquecimento com o trompete onde o 
aluno teve alguma dificuldade em fazer os exercícios devido a falta de estudo que 
apresentou na aula. Num dos exercícios o professor pediu ao aluno para primeiro 
cantar o nome das notas com as posições no trompete e de seguida pediu para tocar. 
Depois dos exercícios de aquecimento o aluno tocou o estudo, mas logo o professor 
teve de intervir pois o aluno estava a fazer mal o ritmo. Como forma de ajudar o aluno 
o professor estava a cantar enquanto o aluno tocava e o aluno já conseguiu tocar 
melhor, mas ainda teve dificuldades nas respirações. A seguir o aluno tocou em 
conjunto com o professor e já conseguiu fazer de início ao fim. 

 
3º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 17 Data: 17/05/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
• Starter Solos – Nº 5 Missing You 

Peças: 
Relatório: A aluna iniciou com os exercícios de aquecimento com o bocal e de seguida 
com o trompete onde o aluno teve alguma dificuldade em fazer os exercícios. A seguir 
o aluno começou a tocar o estudo, mas logo o professor teve de intervir pois o aluno 
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estava a tocar com a articulação errada. A seguir o professor esteve a trabalhar por 
partes o estudo com o aluno, insistindo com o aluno por causa da articulação, utilizar 
a silaba “tu”. O aluno revelou alguma dificuldade em ler a peça e como estratégia 
para que o aluno conseguisse ler a peça o professor pediu para o aluno cantar o 
estudo com o nome das notas e bater palmas ao mesmo tempo por causa da 
pulsação. Nesta aula o aluno revelou mais uma vez falta de estudo.   

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 18 Data: 24/05/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 
Estudos:  
Peças: 
Relatório: O aluno faltou à prova de avaliação  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 1 Grau: Iniciação II 
Aula nº 19 Data: 31/05/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos:  
• Starter Solos – Nº 5 Missing You 

Peças:  
Relatório: Uma vez que o aluno faltou à prova de avaliação na semana passada esta 
aula serviu para o aluno fazer a prova de avaliação.  
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Aluno 2 
1º Período 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 1 Data: 19/10/2018 Duração: 25 min  
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 34 

Peças: 

Relatório: A aula iniciou com exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
demonstrou alguma dificuldade pois exerce muita força ao tocar e bloqueia a 
vibração dos lábios. Para ajudar o aluno, o professor pede ao aluno para fazer o 
mesmo exercício, mas desta vez o professor é que segura o bocal como forma de o 
aluno perceber que não pode “empurrar o bocal contra os dentes” e ao fazer o 
exercício o aluno já conseguiu com que a vibração dos lábios acontecesse de forma 
mais clara e fácil. De seguida a aula prosseguiu com exercícios de aquecimento com 
o trompete, onde o aluno volta a ter o mesmo problema tendo o professor que 
chamar a atenção do aluno para a força que está a fazer. A seguir aos exercícios de 
aquecimento o aluno tocou o estudo, onde apresentou alguma tendência em separar 
demasiado as notas devido a quebrar o ar. Como forma de ajudar o aluno o professor 
tirou a bomba de afinação e pediu ao aluno para tocar o estudo como forma de o 
aluno perceber que está a bloquear o ar. A seguir a este exercício o aluno tocou com 
a bomba de afinação, mas voltou a ter algumas dificuldades em manter uma coluna 
de ar. Então o professor pediu ao aluno para, com a mesma nota (Dó), tocar o estudo 
(parte rítmica). Depois deste exercício, a aula termina com o professor a dar o 
trabalho de casa para a próxima aula. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2    Grau: Iniciação II 
Aula nº 2 Data: 26/10/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete - exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 34 

Peças: 
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Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
fez os exercícios sem precisar de indicações do professor. De seguida passou-se para 
os exercícios com o trompete onde o aluno, nestes exercícios, já revelou alguma 
dificuldade pois não estava a conseguir projetar o som devido a coluna de ar não estar 
a funcionar. Nesta aula o aluno demonstrou fazer uma vibração dupla no bocal, e o 
professor chamou a atenção do aluno para esse facto. Depois destes exercícios de 
aquecimento o aluno tocou o estudo, mas o professor teve de intervir várias vezes 
para chamar a atenção do aluno para a força que estava a fazer com a garganta ao 
tocar. A aula termina com o professor a dar os trabalhos para casa para a próxima 
aula. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 3 Data: 09/11/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete - exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 36 

Peças: 
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
fez os exercícios sem precisar de indicações do professor. De seguida passou-se para 
os exercícios com o trompete onde o aluno, nestes exercícios, já revelou alguma 
dificuldade pois não estava a conseguir projetar o som devido a coluna de ar não estar 
a funcionar. Depois destes exercícios de aquecimento o aluno tocou o estudo, mas o 
professor teve de intervir várias vezes para chamar a atenção do aluno para a força 
que estava a fazer com a garganta ao tocar e para ela tocar mais forte. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2       Grau: Iniciação II 
Aula nº 4 Data: 30/11/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos:  

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 38 e 39 

Peças: 
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Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com o bocal e trompete 
onde o aluno apresentou algumas dificuldades em fazer os exercícios. O professor 
teve de intervir várias vezes para dar indicações ao aluno sobre a força que estava a 
fazer ao tocar os exercícios. Depois do aquecimento feito o aluno tocou o estudo 
onde o professor teve de intervir várias vezes para chamar a atenção do aluno para 
ele respirar bem antes de tocar. A aula termina com o professor a dizer o que vai sair 
na prova da próxima aula.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 5 Data: 07/12/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 38 e 58 (parte B) 

Peças: 

Relatório: Prova de Avaliação  
 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 6 Data: 14/12/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
• Starter Solos – Nº 1 Follow Me  

Peças: 

Relatório: A aula inicia com exercícios de aquecimento com trompete onde o aluno 
revelou melhorias pois já foi capaz de tocar mais forte e sem fazer força ao tocar. 
Nesta aula o professor deu um método novo ao aluno e pediu para ele tocar o 
primeiro estudo desse método. O aluno revelou ter uma boa leitura e tocou de início 
ao fim o estudo sem se enganar ou precisar de ajuda do professor. 
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2º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 7 Data: 04/01/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
• Starter Solos – Nº 2 Best Foot Forward 

Peças: 

Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com bocal e de seguida 
com trompete onde o aluno realizou bem os exercícios. De seguida o aluno tocou o 
estudo onde tocou de início ao fim, não sendo preciso que o professor desse 
indicações.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 8 Data: 11/01/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
• Starter Solos – Nº 3 Folk Song e Nº4 My Homeland  

Peças: 

Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal e a seguir com 
trompete onde o aluno reagiu bem aos exercícios. De seguida o aluno tocou o estudo 
nº3 onde tocou uma vez de início ao fim bem e a seguir o professor pediu ao aluno 
para tocar novamente, mas desta vez com o play along onde o aluno teve alguma 
dificuldade em tocar junto, mas com a ajuda do professor o aluno conseguiu tocar. 
Depois deste estudo o professor desafiou o aluno para tocar o próximo estudo, nº4 
onde o aluno leu e tocou o exercício á primeira vista e de seguida tocou com o play 
along.  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 9 Data: 18/01/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 

Peças: 
Relatório: Audição  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 10 Data: 15/02/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

•  Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
• Starter Solos – Nº 8 Rush Hour 

Peças:  

Relatório: A aula iniciou com exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios. De seguida seguiram-se os exercícios de aquecimento 
com trompete onde o aluno respondeu bem aos exercícios. Depois dos exercícios de 
aquecimento o aluno tocou o estudo de início ao fim, mas de seguida o professor teve 
de rever novamente as respirações pois o aluno estava a fazer respirações no lugar 
errado. De seguida o professor pediu ao aluno para tocar mais forte e para isso fez 
um exercício como forma de melhorar, que foi soprar para o bocar e de seguida tocar 
o estudo e notou-se uma melhoria no som. Depois o aluno tocou o estudo com o play 
along de início ao fim. No fim da aula o professor mostrou o próximo estudo com o 
play along que o aluno irá tocar na próxima aula.  

 
Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 11 Data: 22/02/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

•  Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
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• Starter Solos – Nº 9 A Dynamic Start 
Peças:  

Relatório: A aula iniciou com exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios. De seguida seguiram-se os exercícios de aquecimento 
com trompete onde o aluno respondeu bem aos exercícios. Depois dos exercícios de 
aquecimento o aluno tocou o estudo de início ao fim, mas teve alguma dificuldade 
em alguns ritmos e a fazer os crescendos/diminuendos e as dinâmicas. De seguida o 
aluno tocou o estudo com o play along e já foi melhor em relação as dinâmicas, mas 
ainda trocou alguns ritmos e não conseguiu fazer os crescendos/diminuendos e teve 
alguma dificuldade em tocar ao tempo do play along. Por último o aluno tocou de 
início ao fim sem play along e um bocado mais lento e foi melhor. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2     Grau: Iniciação II 
Aula nº 12 Data: 01/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor  
Estudos: 

• Starter Solos – Nº 10 Short but Sweet 

Peças:  

Relatório: A aula iniciou com exercícios de aquecimento com o trompete onde o 
aluno respondeu bem aos exercícios. Depois dos exercícios de aquecimento o aluno 
tocou uma pequena melodia que o professor escreveu no caderno. De seguida o 
aluno tocou o estudo, mas teve alguma dificuldade na leitura das notas e ritmos, mas 
o professor esteve a trabalhar o estudo por partes com o aluno até ao fim.  A seguir 
o aluno com a ajuda do professor tocou o estudo de início ao fim.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 13 Data: 15/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor  
Estudos: 

• Starter Solos – Nº 9 A Dynamic Start 
• Starter Solos – Nº 10 Short but Sweet 

Peças:  

Relatório: A aula iniciou com exercícios de aquecimento com o trompete onde o 
aluno respondeu bem aos exercícios. De seguida o aluno tocou o estudo nº9, mas 
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logo o professor teve de intervir pois o aluno não estava a articular bem. A seguir o 
professor esteve a trabalhar com o aluno por partes visto que o aluno se tinha 
esquecido um pouco do estudo e estava a errar as notas e o ritmo. Também pediu ao 
aluno para não separar demasiado as notas e soprar mais para o trompete. A seguir 
o aluno tocou de início ao fim e já foi melhor. A seguir o aluno tocou o estudo nº10 
de início ao fim e em relação a aula anterior já foi melhor. Esta aula serviu para 
preparar a audição que será na próxima aula. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 14 Data: 22/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

Estudos:  
• Starter Solos – Nº 10 Short but Sweet 

Peças:  

Relatório: Audição  
 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 15 Data: 29/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 
Estudos: 

Peças:  
Relatório: Audição com a classe de conjunto  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 16 Data: 05/04/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

Estudos: 

Peças:  
Relatório: O aluno faltou  
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3º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2      Grau: Iniciação II 
Aula nº 17 Data: 17/05/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 
• Concert Solos – Nº 2 Sail Away! 

Peças:  
Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com o bocal e de seguida 
com o trompete onde o aluno respondeu bem aos exercícios. A seguir o aluno tocou 
a peça, mas logo teve de ser chamado a atenção pois estava a fazer a articulação 
errada. Como estratégia o professor pediu ao aluno para cantar a peça com a 
articulação “tu”. De seguida o aluno tocou de início a meio da peça e já foi melhor. 
De seguida o aluno tocou com o play along de início até meio, mas perdeu-se um 
bocado por ser um bocado rápido. Como estratégia para o aluno melhorar pediu para 
catar o nome das notas com o acompanhamento do play along. De seguida o aluno 
tocou, mas contínuo a enganar-se então o professor esteve a ver por parte a peça 
com o aluno até ao fim.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 18 Data: 24/05/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   
• Escala de Dó Maior (ligado e picado) 

Estudos: 

Peças:  
• Concert Solos – Nº 2 Sail Away! 

Relatório:  Prova de avaliação  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 2 Grau: Iniciação II 
Aula nº 19 Data: 31/05/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor   

Estudos: 

Peças:  
• Concert Solos – Nº 2 Sail Away! 

Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com o bocal e de seguida 
com o trompete onde o aluno respondeu bem aos exercícios. A seguir o aluno tocou 
a peça de início ao fim, onde no final o professor só teve de dizer ao aluno para tocar 
mais forte nas partes onde está indicado para tocar mais forte.  
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Aluno 3 
1º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 1 Data: 19/10/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 1, 2, 3, 4 e 11 

Peças: 

Relatório: A aula iniciou com alguns exercícios com o bocal onde o aluno teve de ser 
chamado a atenção algumas vezes pois estava a fazer demasiada força ao tocar e 
fazia bochechas. Depois dos exercícios de aquecimento o aluno tocou os estudos do 
método onde o professor tocava primeiro e o aluno tinha de imitar. No método o 
professor teve de chamar várias vezes a atenção do aluno por causa das bochechas 
e da força que estava a fazer ao tocar. Por vezes o aluno revela alguma falta de 
concentração e distração e tem de ser chamado a atenção. A aula termina com o 
professor a dar os trabalhos para casa para a próxima aula. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 2 Data: 26/10/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 12, 13, e 14 

Peças: 

Relatório: A aula iniciou com alguns exercícios com o bocal onde o aluno teve de ser 
chamado a atenção, como na aula passada, pois estava a fazer demasiada força ao 
tocar e fazia bochechas. Depois dos exercícios de aquecimento o aluno tocou os 
estudos do método. Nos exercícios do método o professor teve de chamar várias 
vezes a atenção do aluno por causa das bochechas e da força que estava a fazer ao 
tocar. Por vezes o aluno revela alguma falta de concentração e distração e tem de 
ser chamado a atenção. A aula termina com o professor a dar os trabalhos para casa 
para a próxima aula. 
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 3 Data: 02/11/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
Estudos: 

• Essential Elements 2000 – nº 14 e 16 
Peças: 

• Procession of Honor de Timothy Johnson – 1st Recital Series  
Relatório: A aula iniciou com alguns exercícios com o bocal onde o aluno teve de ser 
chamado a atenção, como na aula passada, pois estava a fazer demasiada força ao 
tocar e fazia bochechas. Depois dos exercícios de aquecimento o aluno tocou os 
estudos do método. Nos exercícios do método o professor teve de chamar várias 
vezes a atenção do aluno por causa das bochechas e da força que estava a fazer ao 
tocar. Por vezes o aluno revela alguma falta de concentração e distração e tem de 
ser chamado a atenção. Depois doa estudos o aluno tocou a peça onde o professor 
teve de dar algumas indicações pois o aluno estava a forçar algumas notas. A aula 
termina com o professor a dar os trabalhos para casa para a próxima aula. 

 
Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 4 Data: 09/11/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Essential Elements 2000 – nº 14 a 17 

Peças: 
• Procession of Honor – 1st Recital Series 

Relatório: A aula iniciou com alguns exercícios de aquecimento com o bocal onde o 
aluno respondeu bem aos exercícios. Depois o aluno fez os exercícios de 
aquecimento com trompete onde o aluno também respondeu bem aos exercícios.  
Depois dos exercícios de aquecimento o aluno tocou os estudos do método. Nos 
exercícios do método o professor teve de chamar várias vezes a atenção do aluno 
por causa das bochechas e da força que estava a fazer ao tocar. Depois dos estudos 
o aluno tocou a peça onde o professor teve de dar algumas indicações pois o aluno 
estava a forçar algumas notas. Também teve de ser chamado a atenção pois estava 
a tocar de cor e não seguia a partitura e por vezes enganava-se.  

 
 
 



 35 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 5 Data: 30/11/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 
• Harmónicos  

Estudos: 
Peças:  

• Procession of Honor – 1st Recital Series 
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios. Seguiram-se os exercícios de aquecimento com o 
trompete onde o aluno respondeu bem aos exercícios, mas tem a tendência a 
mexer-se muito ao tocar e o professor teve de o chamar várias vezes a atenção e 
também estava um pouco distraído. A seguir tocou a peça com o play along, mas 
sem ler pela partitura. A aula termina com o professor a dizer o que o aluno tinha 
de estudar para a prova da próxima semana.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 6 Data: 07/12/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 
• Escala de Dó Maior em ligado e picado 

Estudos: 
Peças:  

• Procession of Honor de Timothy Johnson – 1st Recital Series 
Relatório: Prova de Avaliação  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 7 Data: 14/12/2018 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças: 

• Excursion de Timothy Johnson – 1st Recital Series 
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal onde o aluno 
foi chamado a atenção por causa da postura em relação ao pescoço pois o aluno 
estava a meter a cabeça para baixo e fazia com que bloqueasse a passagem de ar. 
Depois dos exercícios feitos com o bocal passeou-se para os exercícios de 
aquecimento com o trompete, onde o professor pediu ao aluno para antes de tocar 
os exercícios respirar bem. Neste exercício foi introduzido um elemento novo que 
foi a articulação onde o aluno tinha de utilizar a língua dizendo a letra “D”. O aluno 
no início teve alguma dificuldade, mas depois com uma explicação por parte do 
professor o aluno conseguiu fazer o exercício. 
Depois dos exercícios de aquecimento o aluno tocou a peça com a ajuda do 
professor acompanhado com o play along. E a seguir o professor tocou sozinho para 
o aluno perceber como fazer as articulações que a peça tem. E a aula termina com o 
professor a dar os trabalhos de casa. 

 
2º Período 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 8 Data: 04/01/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças: 

• Excursion de Timothy Johnson – 1st Recital Series 
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal e a seguir 
com trompete onde o aluno responde bem aos exercícios. Depois o aluno tocou a 
peça de início ao fim, mas no final o professor teve de pedir ao aluno para que 
fizesse mais diferença nas articulações, pois existem momentos da peça em que o 
aluno tem de usar a silaba “T” e outras em que tem de utilizar a silaba “D”. O 
professor foi trabalhando estas articulações por partes com o aluno ao longo da 
aula e o aluno foi melhorando. 
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 9 Data: 15/02/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 
Estudos: 
Peças: 
Relatório: O aluno faltou à aula  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 10 Data: 22/02/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 
• Escala de Sib Maior  

Estudos: 
Peças:  

• Rozinante de Mike Hannickel – 1st Recital Series 
• Trumpet Voluntary de Ann Lindsay – 1st Recital Series 

Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento no trompete onde 
executou bem os exercícios. A seguir o professor esteve a explicar ao aluno a escala 
de Sib Maior. Depois do aquecimento feito o aluno começou por tocar a peça 
“Trumpet Voluntary” onde tocou de início ao fim com o play along, mas no final o 
professor esteve a dar algumas indicações ao aluno para ele ter atenção com os 
lábios pois está a colocar de maneira errada e de seguida com a ajuda do professor 
o aluno esteve a tocar algumas partes mais difíceis. A seguir tocou a peça 
“Rozinante” com o play along até ao fim, mas no final o professor esteve a dizer ao 
aluno para tocar mais piano pois o aluno estava a tocar demasiado forte e depois 
não conseguia controlar as notas. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 11 Data: 01/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 
Estudos: 
Peças:  

• Rozinante de Mike Hannickel – 1st Recital Series 
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Relatório: A aula inicia com um exercício de aquecimento com o trompete onde 
executou bem os exercícios. Depois do aquecimento feito o aluno começou por 
tocar a peça onde o professor teve de intervir para dar indicações ao aluno pois ele 
não respirava bem antes de tocar, estava a tocar demasiado forte e a forçar as 
notas. De seguida o professor esteve a trabalhar a peça com o aluno por partes até 
ao fim. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 12 Data: 15/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 
Estudos: 
Peças:  

• Rozinante de Mike Hannickel – 1st Recital Series 
Relatório: A aula inicia com um exercício de aquecimento com o trompete onde 
executou bem os exercícios. Depois do aquecimento feito o aluno começou por 
tocar a peça onde o professor teve de intervir para dar indicações ao aluno pois ele 
não respirava bem antes de tocar, estava a tocar demasiado forte e a forçar as 
notas. De seguida o professor esteve a trabalhar a peça com o aluno por partes até 
ao fim. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 13 Data: 22/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 
• Escala de Sib e Ré Maior e Arpejos  

Estudos: 
Peças:  

• Rozinante de Mike Hannickel – 1st Recital Series 
Relatório: A aula inicia com um exercício de aquecimento com o trompete onde 
executou bem os exercícios. Depois do aquecimento feito o aluno começou por 
tocar a escala de Sib Maior onde teve algumas dificuldades pois estava sempre a 
errar uma nota da escala a seguir tocou o arpejo e foi bem. Na escala de Ré Maior e 
arpejo o aluno não teve dificuldades. A seguir o aluno tocou a peça onde tocou de 
início ao fim, no final o professor deu indicações ao aluno por causa das 
intensidades em que estava a tocar pois o aluno tocou forte de início ao fim. De 
seguida o aluno tocou e já melhorou fazendo as intensidades que estavam escritas 
na peça. O aluno demostrou uma melhoria em relação a peça. 
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 3  Grau: Iniciação III 
Aula nº 14 Data: 29/03/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Escala de Sib e Arpejos (Ligado e picado) 
Estudos: 
Peças:  

• Rozinante de Mike Hannickel – 1st Recital Series 
Relatório: Prova de Avaliação  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 15 Data: 05/04/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças:  
Relatório: A aula inicia com um exercício de aquecimento com o bocal e de seguida 
com o trompete onde executou bem os exercícios, mas teve de ser chamado a 
atenção pois algumas vezes fazia força ao tocar. Esta aula serviu para o professor 
dizer ao aluno qual vai ser o trabalho para o próximo período.   

 
3º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 16 Data: 10/05/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 

(harmónicos 2 sons) 
Estudos:  
Peças:  

• The British Grenadiers de James Curnow - 1st Recital Series 
Relatório: A aula inicia com um exercício de aquecimento com o bocal e de seguida 
com o trompete onde executou bem os exercícios. A seguir o aluno tocou a peça, 
mas logo o professor teve de chamar a atenção do aluno pois estava a fazer muita 
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força ao tocar. A seguir o aluno tocou e já foi melhor e depois continuou para a 
frente até ao fim. No final o professor esteve a trabalhar os últimos compassos da 
peça pois o aluno estava a fazer respirações onde não eram. No fim o aluno tocou e 
foi melhor.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 17 Data: 17/05/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos:  
Peças:  

• The British Grenadiers de James Curnow - 1st Recital Series 
Relatório: A aula inicia com os habituais exercícios de aquecimento no bocal e de 
seguida no trompete onde o aluno respondeu bem aos exercícios. De seguida o 
aluno tocou a peça com o acompanhamento do play along de início ao fim. No final 
o professor pediu ao aluno para tocar uma parte, mas tudo ligado e com a bomba 
de afinação aberta. De seguida o professor pediu ao aluno para tocar tudo 
articulado, mas pensar na condução do ar. A seguir o aluno tocou a peça de início ao 
fim com o play along e já foi melhor, mas houve algumas passagens que o aluno 
falhou nas posições. Esta aula serviu de revisões para a prova da próxima aula.   

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 3 Grau: Iniciação III 
Aula nº 18 Data: 24/05/2019 Duração: 25 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com o trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos:  
• Escala de Ré Maior (ligado e picado) e arpejo  

Peças:  
• The British Grenadiers de James Curnow - 1st Recital Series 

Relatório:  Prova de avaliação  
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Aluno 4 
1º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 1 Data: 12/10/2018 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – Vincent Cichowicz – técnica  

Estudos: 
• Nº 9 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças: 
• Intrada – Trumpet Star do Pierre Dutot 

Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal e de seguida 
exercícios de aquecimento com o trompete, onde o aluno por vezes era chamado a 
atenção para não fazer força para tocar. De seguida o aluno tocou o estudo onde teve 
algumas dificuldades pois bloqueava o ar e algumas notas não saiam. Como forma de 
ajudar o aluno o professor pediu para o aluno tocar sem a bomba de afinação para 
que o aluno perceba que está a quebrar o ar e desta maneira mandar mais ar de 
forma a não quebrar a coluna de ar. De seguida o aluno tocou com a bomba de 
afinação e melhorou. Depois do estudo o aluno tocou a peça onde teve alguma 
dificuldade na articulação em manter a coluna de ar e em termos de fraseado. Como 
solução o professor pediu ao aluno para cantar a peça. E de seguida o aluno tocou e 
melhorou um bocado. A aula termina com o professor a dar trabalho de casa para a 
próxima aula. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 2 Data: 19/10/2018 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – Vincent Cichowicz  

Estudos: 
• Nº 10 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças: 
• Intrada – Trumpet Star do Pierre Dutot 

Relatório: A aula inicia com exercícios de aquecimento com bocal e o aluno 
correspondeu bem aos exercícios. Depois seguiram-se os exercícios de aquecimento 
com o trompete onde o professor toca primeiro e de seguida o aluno imita o 
professor. A seguir o aluno tocou a peça onde só tocou até metade e o professor 
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interveio, pois, o aluno estava o cortar o ar. E como solução o professor pediu ao 
aluno para cantar mais as notas sem interromper o ar. Depois de tocar a peça o aluno 
tocou o estudo, mas com algumas dificuldades a nível frásico pois tem a tendência a 
cortar o ar e separar as notas em demasiado. E como estratégia para o aluno melhorar 
o professor pediu ao aluno para tocar sem a bomba de afinação com o objetivo de o 
aluno se aperceber das quebras de ar e que o ataque das notas seja preciso. O aluno 
a seguir tocou o estudo com a bomba, mas continuou a ter as mesmas dificuldades, 
então o professor pediu ao aluno para cantar o estudo de inicio para que o aluno se 
aperceba que não pode quebrar o ar e que tenha mais noção do fraseado que deve 
fazer. A finalizar a aula o aluno tocou o estudo até ao fim.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4  Grau: 3º Grau 
Aula nº 3 Data: 26/10/2018 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos:  

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Nº 10 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças: 
• Sonata em Sib – Jean Baptiste Loeillet 

Relatório: A aula iniciou com os exercícios onde o aluno respondeu bem aos 
exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou aos exercícios de 
aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da intervenção do 
professor.  
Seguiu-se o estudo onde o aluno tocou de início ao fim, mas de seguida o professor 
pediu ao aluno para fazer um exercício em que tinha de tocar o estudo sem bomba 
de afinação para que tivesse noção da direção do ar. Depois já com a bomba de 
afinação o professor pediu ao aluno para tocar o estudo, mas tudo ligado com a 
intensão de mais uma vez o aluno ter noção da direção de ar que necessita para que 
não haja quebras de ar ao tocar. De seguida o aluno tocou o estudo como estava 
escrito.  
A seguir o aluno tocou o primeiro andamento da peça, mas o professor pediu para 
tocar com o play along de forma a que o aluno tenha uma noção do andamento da 
peça. A seguir tocou o segundo andamento, mas sem play along, mas neste o 
professor teve de dar algumas indicações sobre a coluna de ar, articulação, direção 
de ar, dinâmicas. Como exercício de melhoramento para que o aluno não corte as 
notas o professor pediu para tocar o segundo andamento só com uma nota (sol) 
fazendo o ritmo. A aula termina com o professor a dar o trabalho de casa para a 
próxima aula. 

 

Aula Observada 
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Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 4 Data: 02/11/2018 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor  
• Escala de Ré Maior – ligada e picada 
• Arpejo de Ré Maior – ligado e picado 
• Escala cromática – ligada e picada  

Estudos: 

Peças: 
• Sonata em Sib – Jean Baptiste Loeillet 

Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com bocal e trompete em 
que o aluno correspondeu bem aos exercícios. A seguir o professor pediu ao aluno 
para tocar as escalas e arpejo de Ré Maior onde o aluno não demostrou grandes 
dificuldades. A seguir passou à peça onde o professor teve de intervir várias vezes 
pois o aluno tinha a tendência para bloquear o ar. Nesta aula o aluno demonstrou 
alguma distração. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 5 Data: 09/11/2018 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor  
• Escala de Sol Maior e Mi Menor 

Estudos: 
• Nº 11 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças: 
• Sonata em Sib – Jean Baptiste Loeillet 

Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal e de seguida 
exercícios de aquecimento com o trompete, onde o aluno por vezes era chamado a 
atenção para não fazer força para tocar. A seguir o aluno tocou as escalas, onde não 
apresentou dificuldades. De seguida o aluno tocou o estudo onde teve algumas 
dificuldades pois bloqueava o ar e algumas notas não saiam. Como forma de ajudar 
o aluno o professor pediu para o aluno tocar sem a bomba de afinação para que o 
aluno perceba que está a quebrar o ar e desta maneira mandar mais ar de forma a 
não quebrar a coluna de ar. De seguida o aluno tocou com a bomba de afinação e 
melhorou. Depois do estudo o aluno tocou a peça onde teve alguma dificuldade na 
articulação em manter a coluna de ar e em termos de fraseado. Como solução o 
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professor pediu ao aluno para cantar a peça. E de seguida o aluno tocou e melhorou 
um bocado.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 6 Data: 16/11/2018 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – Vincent Cichowicz 

                                                                 – Exercícios de flexibilidade com harmónicos 

Estudos: 

Peças: 
• Sonata em Sib – Jean Baptiste Loeillet 

Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com bocal e trompete em 
que o aluno correspondeu bem aos exercícios. A seguir o aluno tocou a peça onde o 
professor teve de interromper o aluno para dar indicações ao aluno a nível de tempo, 
respiração e ligaduras. Para que o aluno melhore em termos de não fazer força ao 
tocar o professor pediu para que o aluno tocasse a peça, mas sem a bomba de 
afinação como forma de não haver bloqueio do ar.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 7 Data: 23/11/2018 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – Vincent Cichowicz 

Estudos: 
• Nº 11 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças: 
• Sonata em Sib – Jean Baptiste Loeillet 

Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou 
aos exercícios de aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da 
intervenção do professor.  
Seguiu-se o estudo onde o aluno tocou de início ao fim, mas de seguida o professor 
pediu ao aluno para fazer um exercício em que tinha de tocar o estudo sem bomba 
de afinação para que tivesse noção da direção do ar. Depois já com a bomba de 
afinação o professor pediu ao aluno para tocar o estudo, mas tudo ligado com a 
intensão de mais uma vez o aluno ter noção da direção de ar que necessita para que 
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não haja quebras de ar ao tocar. De seguida o aluno tocou o estudo como estava 
escrito.  
A seguir o aluno tocou a peça, mas o professor teve de intervir ao longo da peça para 
dar indicações sobre tempo, articulações, respiração e chamar a atenção do aluno 
sobre o esforço que está a fazer quando toca. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 8 Data: 30/11/2018 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor  

                                                    - exercícios de harmónicos  
• Escala de Do Maior 
• Escala de Lá Menor  

Estudos: 
• Nº 10 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 
• Nº 22 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças: 
Relatório: A aula inicia com um pequeno sorteio das escalas que vão sair na prova. 
De seguida é feito o aquecimento com o bocal e trompete onde o aluno responde 
bem os exercícios propostos pelo professor. A seguir o aluno faz uma revisão da 
escala que saiu no sorteio para prova, onde toca as escalas com os respetivos arpejos 
e cromáticas com várias articulações. A seguir o aluno toca o estudo, onde tem de ser 
chamado a atenção para que não faça força ao tocar pois está a bloquear o ar e ao 
respirar está a prender o ar no peito. Como forma de melhorar o professor pede ao 
aluno para tocar sem a bomba de afinação para que o aluno melhore a sua coluna de 
ar e não prenda o ar ao tocar. Esta aula serviu de revisões para a prova de avaliação. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 9 Data: 07/12/2018 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Escala de Dó Maior e Lá Menor (3 formas) com arpejo e cromáticas 
Estudos: 

• Nº 22 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 
Peças: 

• Sonata em Sib – Jean Baptiste Loeillet 
Relatório: Prova de Avaliação  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 10 Data: 14/12/2018 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 
Estudos: 
Peças: 
Relatório: Nesta aula o professor esteve a falar do que será o trabalho do próximo 
período, e a mostrar ao aluno as peças que irá tocar.  

 
2º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4  Grau: 3º Grau 
Aula nº 11 Data: 04/01/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor  

Estudos: 
Peças: 

• Menuet and Ballo – J. Hook 
Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou 
aos exercícios de aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da 
intervenção do professor. Depois do aquecimento feito o aluno tocou a peça onde o 
professor pediu que o aluno não fizesse tanto vibrato nas notas, para não tocar com 
muita força e pensar tudo mais leve pois o aluno estava a atrasar no tempo e a 
arrastar as notas. O professor ao longo da peça também teve de chamar várias vezes 
a atenção do aluno por causa dos finais de frase uma vez que o aluno acabava de 
qualquer maneira. O professor foi trabalhando a peça por partes com o aluno até ao 
final da aula.   

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 12 Data: 11/01/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 
(Harmónicos, Cromáticas)  

Estudos: 
Peças: 

• Sonata em Sib – Jean Baptiste Loeillet (1º, 2º e 5º andamentos) 
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Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com trompete onde o 
aluno não precisou da intervenção do professor. A seguir o aluno tocou os 
andamentos que irá tocar na audição que é na próxima aula, começando pelo 
segundo andamento onde o professor teve de chamar a atenção do aluno por causa 
das notas curtas que estava a fazer. Também deu algumas indicações sobre 
articulação, tempo que o aluno deve tocar, respirações. A seguir o aluno tocou o 
primeiro e quinto andamento. Esta aula serviu de revisão para a audição.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 13 Data: 18/01/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças: 

• Sonata em Sib – Jean Baptiste Loeillet 
Relatório: Nesta aula o aluno esteve a fazer o aquecimento como preparação para a 
audição. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 14 Data: 25/01/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças: 

• Menuet and Ballo – J. Hook 
Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o bocal e de seguida 
exercícios de aquecimento com o trompete, onde o aluno por vezes era chamado a 
atenção para não fazer força para tocar. Depois do aquecimento feito o aluno fez uma 
leitura a peça nova que irá começar a trabalhar. Ao longo da peça o professor ia 
dando algumas informações sobre caracter, fraseados, articulações e respirações que 
o aluno tinha de fazer.  

 
 
 
 
 
 



 48 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4    Grau: 3º Grau 
Aula nº 15 Data: 01/02/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Nº 23 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças: 
• Menuet and Ballo – J. Hook 

Relatório: A aula iniciou com os exercícios onde o aluno respondeu bem aos 
exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou aos exercícios de 
aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da intervenção do 
professor.  
Seguiu-se o estudo onde o aluno tocou de início ao fim, mas de seguida o professor 
pediu ao aluno para fazer um exercício em que tinha de tocar o estudo sem bomba 
de afinação para que tivesse noção da direção do ar. Depois já com a bomba de 
afinação o professor pediu ao aluno para tocar o estudo, mas tudo ligado com a 
intensão de mais uma vez o aluno ter noção da direção de ar que necessita para que 
não haja quebras de ar ao tocar. De seguida o aluno tocou o estudo como estava 
escrito.  
A seguir o aluno tocou a peça de início ao fim e de seguida o professor deu o seu 
feedback ao aluno. A seguir o professor esteve a trabalhar por partes com o aluno as 
partes menos bem conseguidas. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 16 Data: 08/02/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Nº 24 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças: 
• Menuet and Ballo – J. Hook 

Relatório: A aula iniciou com os exercícios onde o aluno respondeu bem aos 
exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou aos exercícios de 
aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da intervenção do 
professor.  
Seguiu-se o estudo onde o aluno tocou de início ao fim, mas de seguida o professor 
chamou a atenção do aluno para alguns ritmos mal feitos e por causa das 
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intensidades pois o aluno estava a tocar forte de início ao fim. A seguir o aluno voltou 
a repetir e já melhorou.   
A seguir o aluno tocou a peça começando pelo primeiro andamento que tocou de 
início ao fim e no final o professor chamou a atenção pois o aluno estava a tocar a 
peça sempre igual de início ao fim, sem fazer intensidades. A seguir o aluno voltou a 
repetir e melhorou. A seguir tocou o segundo andamento, mas o professor teve de 
intervir pois estava a tocar as notas muito pesadas e arrastadas, a seguir o aluno 
voltou a repetir e melhorou. O professor foi trabalhando com o aluno a peça por 
partes. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 17 Data: 15/02/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças: 

• Menuet and Ballo – J. Hook 
Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou 
aos exercícios de aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da 
intervenção do professor. De seguida o aluno tocou o primeiro andamento da peça 
onde o professor teve de chamar a atenção por causa da força que o aluno estava a 
fazer para tocar e para o aluno tocar como se estivesse a cantar. Também chamou a 
atenção por causa da respiração antes de tocar pois o aluno não estava a fazer 
corretamente e por consequência o primeiro ataque das notas não estava a sair pois 
o aluno prendia o ar e a vibração dos lábios não saia. Como estratégia o professor 
pediu ao aluno para treinar só a primeira nota para praticar a respiração em conjunto 
com o primeiro ataque. De seguida o professor pediu para tocar só a primeira frase e 
o ataque já foi melhor, mas depois a direção do ar falhou. De seguida tocou o segundo 
andamento com o play along onde teve alguma dificuldade em acompanhar na 
pulsação.  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 18 Data: 22/02/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças: 

• Menuet and Ballo – J. Hook 
Relatório: A aula inicia com os habituais exercícios de aquecimento com o bocal onde 
o aluno teve a tendência em alguns exercícios mais agudos fazer força. De seguida 
seguiram-se os exercícios com o trompete onde o aluno respondeu bem aos 
exercícios. A seguir o aluno passou para a peça e tocou o primeiro andamento, mas 
no final o professor o professor esteve a dar indicações sobre as dinâmicas uma vez 
que o aluno estava a tocar tudo igual de início ao fim. A seguir passou para o segundo 
andamento onde só tocou o início pois o aluno estava a ter dificuldade em fazer as 
notas articuladas então o professor pediu para que o aluno tocasse as notas de forma 
mais leve. A seguir o aluno tocou a peça toda com o play along onde o professor pelo 
meio ia dando indicações sobre as dinâmicas, forma de respirar e a forma como o 
aluno estava a finalizar os finais de frase.  
No final o professor mostrou ao aluno a próxima peça que o aluno irá tocar. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 19 Data: 01/03/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 
Estudos: 
Peças: 

• Baroque Suite – Giuseppe Tartin 
Relatório: A aula inicia com os habituais exercícios de aquecimento com o trompete 
onde o aluno respondeu bem aos exercícios, tendo o professor chamado a tenção do 
aluno por causa do vibrato que estava a fazer. Num dos exercícios o professor pediu 
para o aluno direcionar bem o ar pois o aluno estava a falhar algumas notas devido a 
falta de ar. A seguir o aluno passou para a peça onde fez uma leitura à primeira vista 
com o professor de inicio ao fim, e enquanto o aluno tocava o professor ia dando 
algumas informações sobre as respirações, tempo, carater, fraseado e tipos de 
articulação que a peça tem, para que o aluno ficasse a conhecer a obra para poder 
todas as ferramentas para estudar em casa.  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 20 Data: 08/03/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças: 

• Baroque Suite – Giuseppe Tartin 
Relatório: A aula inicia com os habituais exercícios de aquecimento com o bocal e a 
seguir com trompete onde o aluno respondeu bem aos exercícios. Num dos exercícios 
o professor pediu para o aluno direcionar bem o ar pois o aluno estava a falhar 
algumas notas devido a falta de ar. A seguir o aluno passou para a peça onde começou 
a tocar e logo o professor teve de chamar a atenção ao aluno para a força que estava 
a fazer ao tocar. Também teve de pedir ao aluno para tocar o primeiro andamento 
mais calmo, fazer as intensidades uma vez que o aluno estava a tocar tudo igual de 
início ao fim. A seguir tocou o segundo andamento onde logo no início teve algumas 
dificuldades em tocar pois estava a errar as notas e não conseguia tocar devido à 
força que estava a fazer. O professor então esteve a ver por partes com o aluno e foi 
trabalhando a questão da articulação, ritmo, notas. A seguir o aluno tocou de início 
ao fim e notou-se uma melhoria.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 21 Data: 15/03/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 
Estudos: 

• Nº 24 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 
Peças: 

• Baroque Suite – Giuseppe Tartin 
Relatório: A aula inicia com os habituais exercícios de aquecimento com o trompete 
onde o aluno respondeu bem aos exercícios. Num dos exercícios o professor pediu 
para o aluno direcionar bem o ar pois o aluno estava a falhar algumas notas devido a 
falta de ar. A seguir o aluno começou a tocar o estudo, mas logo o professor teve de 
intervir por causa da articulação porque o aluno não estava a fazer corretamente. A 
seguir o aluno tocou o estudo de início ao fim e já melhorou a articulação. A seguir o 
aluno passou para a peça onde começou a tocar e logo o professor teve de chamar a 
atenção ao aluno para a força que estava a fazer ao tocar. A seguir tocou o segundo 
andamento onde logo no início teve algumas dificuldades em tocar pois estava a fazer 
muita força a tocar a tocar e estava a tocar tudo muito pesado. O professor pediu ao 
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aluno para tocar tudo mais relaxado e mais leve e tocar com o ar mais centrado. O 
professor então esteve a ver por partes com o aluno e foi trabalhando a questão da 
articulação, caracter, respirações.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 22 Data: 22/03/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças: 

• Menuet and Ballo – J. Hook 
Relatório: A aula inicia com exercícios de aquecimento primeiro com o bocal e depois 
como o trompete. A seguir o aluno passou algumas partes da peça com piano.  
Audição. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4    Grau: 3º Grau 
Aula nº 24 Data: 29/03/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Escala de Sol Maior e Mi menor com Arpejos (Ligado e picado) 

Estudos: 
• Nº 24 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças: 
• Baroque Suite – Giuseppe Tartin 

Relatório: Prova de Avaliação 
 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 23 Data: 05/04/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças: 
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Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou 
aos exercícios de aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da 
intervenção do professor. Esta aula serviu para o professor dizer ao aluno qual irá ser 
o trabalho do próximo período. 

 
3º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4  Grau: 3º Grau 
Aula nº 24 Data: 26/04/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças:  

• Mira – Hale Vandercook  
Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou 
aos exercícios de aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da 
intervenção do professor. O aluno tocou a primeira parte de início ao fim, mas no 
final o professor teve de chamar a tenção do aluno pois estava a tocar demasiado 
pesado e o professor pediu para cantar mais. Também pediu ao aluno para não forçar 
as notas agudas. A seguir o aluno tocou e já saiu melhor. A seguir o aluno tocou a 
segunda parte da peça onde teve de ser chamado a tenção pois estava a tocar sem a 
articulação correta e o fraseado. Então o professor esteve a trabalhar por partes com 
o aluno até ao final da peça.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 25 Data: 03/05/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
• Nº 24 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças:  
• Mira – Hale Vandercook  

Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou 
aos exercícios de aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da 
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intervenção do professor. O aluno de seguida tocou o estudo de início ao fim, e no 
final o professor teve de chamar a tenção pois estavam algumas notas erradas e 
estava a fazer demasiada força ao tocar. O aluno tocou a seguir e já melhorou nas 
notas, mas continuou a tocar com demasiada força. A seguir o aluno tocou a primeira 
parte da peça, mas logo o professor teve de chamar a atenção do aluno pois estava a 
fazer mal uns ritmos. A seguir o aluno tocou e já melhorou o ritmo. A seguir tocou a 
segunda parte, mas logo o professor chamou a atenção do aluno por causa da 
articulação e mais uma vez pela força que estava a fazer ao tocar. A seguir o professor 
esteve a trabalhar por partes com o aluno até ao fim da peça. Por fim o aluno tocou 
de início ao fim a peça. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 26 Data: 10/05/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças:  

• Mira – Hale Vandercook  
Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou 
aos exercícios de aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da 
intervenção do professor. A seguir o aluno tocou a peça onde o professor teve de 
intervir logo no início pois o aluno estava a tocar muito rápido. A seguir o aluno já 
tocou no andamento certo, mas começou a fazer muita força ao tocar e a fazer 
“barrigas” nas notas. A seguir o aluno continuou a tocar para a frente até ao final da 
peça. No final o professor pediu ao aluno para tocar sem interromper o ar a tocar e 
não forçar as notas.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 27 Data: 17/05/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 
• Escala de Mib Maior (ligado e picado), arpejos e Dó Menor (3 formas), 

arpejos e cromáticas.  

Estudos: 
• Nº 25 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 
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Peças:  
Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios propostos pelo professor. A seguir o professor passou 
aos exercícios de aquecimento com trompete onde o aluno também não precisou da 
intervenção do professor. A seguir o aluno tocou o estudo, mas logo teve de ser 
chamado a atenção do professor devido ao esforço que estava a fazer ao tocar. O 
professor pediu ao aluno para cantar a peça como forma de o aluno perceber a 
condução do ar. Depois pediu ao aluno para tocar a passagem tudo ligado para o 
aluno não prender o ar. Depois pediu ao aluno para tocar tudo uma oitava abaixo 
mais uma vez para que o aluno não prenda o ar e a seguir pediu para tocar como 
estava escrito, mas o aluno continuou a fazer força e aprender o ar.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4  Grau: 3º Grau 
Aula nº 29 Data: 24/05/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Escala de Mib Maior (ligado e picado), arpejos e Dó Menor (3 formas), 
arpejos e cromáticas. 

Estudos: 
• Nº 26 – 50 Recreational Studies do Sigmund Hering 

Peças:  
• Mira – Hale Vandercook 

Relatório: Prova de avaliação  
 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 4 Grau: 3º Grau 
Aula nº 30 Data: 31/05/2019 Duração: 50 min 
Escalas e Métodos: 

• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
Peças:  

• Mira – Hale Vandercook 
Relatório: A aula inicia com os habituais exercícios de aquecimento com o bocal onde 
o aluno teve a tendência em alguns exercícios mais agudos fazer força. De seguida 
seguiram-se os exercícios com o trompete onde o aluno respondeu bem aos 
exercícios. A seguir o aluno tocou a peça, mas logo o professor teve de chamar a 
atenção ao aluno por causa do andamento em que estava a tocar e pediu ao aluno 
para tocar um bocado mais rápido. A seguir o aluno tocou e já foi melhor, mas o 
professor teve de chamar a atenção do aluno por causa das dinâmicas e para o aluno 
não bloquear o ar. De seguida o aluno tocou para a frente, mas teve de ser chamado 
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a atenção pois estava a fazer a articulação demasiado curta e então o professor pediu 
para o aluno sem tocar no trompete fizesse a articulação correta só com ar e a língua. 
A seguir o professor esteve a trabalhar por partes a peça com o aluno até ao fim da 
peça.  
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Aluno 5 
1º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 1 Data: 12/10/2018 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Exercícios de respiração propostos pelo professor 
• Aquecimento com bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 
• Método Vincent Cichowicz – técnica base  
• Método Herbert Clark – técnica base  
• Método Michael Sachs – técnica base  

Estudos: 

Peças: 
Relatório: A aula iniciou com uns exercícios de respiração com o objetivo de colocar 
o aparelho respiratório a funcionar melhor para poder começas a tocar. Depois foram 
realizados uns exercícios só com bocal para pôr os lábios a vibrar como forma de 
aquecimento dos músculos labiais para que não haja esforço posterior a estes 
exercícios. De seguida seguiram-se alguns exercícios simples no trompete de forma a 
que o aluno não force os lábios ao tocar. Depois do aquecimento feito o professor 
optou por fazer exercícios de técnica base. O aluno demostrou por vezes alguma 
dificuldade em relação às notas mais agudas pois tem a tendência em bloquear a 
passagem do ar para o instrumento. E como forma de solucionar o problema o 
professor pediu ao aluno que tocasse, mas que apoiasse as notas mais agudas com o 
diafragma como forma de facilitar. A aula terminou com um exercício de 
relaxamento. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 2 Data: 19/10/2018 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com bocal - exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – Método Vincent Cichowicz 

 - Notas pedais  

Estudos: 
• Nº4 Requiem do livro Concert Studies de Philip Smith  
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Peças : 
• Fantaisie - Francis Thomé  

Relatório: A aula iniciou com uns exercícios com o bocal onde o aluno tem de fazer 
os exercícios imitando o que o professor faz. Num dos exercícios em que estavam a 
trabalhar o registo grave, o professor chamou à atenção do aluno em relação à última 
nota (mais grave) pois o aluno não estava a relaxar a boca fazendo com que a nota 
não saísse com fluência. De seguida passou-se para os exercícios de aquecimento com 
trompete onde o professou começou com o método Cichowicz onde o professor faz 
primeiro e depois o aluno faz a seguir, e neste método o aluno revelou algumas 
quebras de ar. A seguir e como forma de relaxar um bocado o professor pede ao aluno 
para fazer um exercício com notas pedais.  
A seguir a aula prosseguiu com o estudo onde o aluno começou a tocar, mas não 
chegou ao fim pois o professor entreviu uma vez que o aluno estava a fazer quebras 
de ar e as notas não estavam a sair. Como forma de solucionar o problema o professor 
pediu ao aluno que tocasse um estudo, mas sem a bomba de afinação com o objetivo 
de que o aluno não tenha tantas quebras de ar e que o primeiro ataque seja preciso. 
Depois disto o aluno voltou a tocar o estudo com a bomba de afinação e já se notou 
uma melhoria significativa.  
Depois do estudo o aluno tocou a peça onde o professor entreviu de imediato por 
causa do ataque não ser preciso. De seguida o aluno continuou a tocar, mas com 
algumas dificuldades nos ataques e articulações e andamentos. O professor então 
propôs ao aluno tocar com um play along para que o aluno tivesse uma noção dos 
andamentos. Ao tocar com o play along o aluno sentiu algumas dificuldades pois em 
termos técnicos algumas das passagens são rápidas e ainda necessitam de ser 
trabalhadas. A aula termina com o professor a dar algumas indicações daquilo que o 
aluno fez de menos bem e exemplificou como o aluno deve estudar em casa para 
melhorar as passagens mais difíceis.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5  Grau: 7º Grau 

Aula nº 3 Data: 26/10/2018 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com bocal - exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – Método Vincent Cichowicz 

Estudos: 
• Nº5 Arabesque do livro Concert Studies de Philip Smith 

Peças: 
• Fantaisie - Francis Thomé 
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Relatório: A aula começou com exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
tem de imitar o que o professor faz. De seguida passaram para os exercícios de 
aquecimento com trompete onde trabalharam técnica base através de um método. 
O aluno no aquecimento não apresentou nenhuma dificuldade em realizar os 
exercícios. Depois de feito o aquecimento o aluno tocou o estudo onde ao longo deste 
o professor foi intervindo para dar indicações ao aluno sobre ataque das notas, frases 
musicais, respiração, articulação. De seguida o aluno tocou a peça que tem vindo a 
trabalhar, mas ainda apresentou algumas dificuldades nas articulações e nos ataques 
precisos e em algumas passagens mais técnicas, tendo professor que dar várias 
indicações sobre articulação e respiração e trabalhar com o aluno as passagens 
difíceis. Para ultrapassar as dificuldades o professor propôs ao aluno cantar as partes 
difíceis para que se aperceba das articulações corretas e não tenha a tendência a 
acelerar no tempo. A aula termina com o aluno a tocar essas partes mais difíceis. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 4 Data: 02/11/2018 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com bocal – Exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – Herbert Clark nº2 (técnica) 

 - James Stamp  
Estudos: 

Peças: 
• Slavische Fantasie – Carl Höhne 

Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
tem de imitar o que o professor está a fazer. Depois são feitos exercícios de 
aquecimento com o trompete onde introduzem um método de técnica base e como 
forma de relaxamento o professor pede ao aluno para fazer um exercício do método 
Stamp. O aluno fez os exercícios propostos sem nenhuma dificuldade, o que se nota 
uma melhoria em relação as aulas anteriores. De seguida o aluno tocou a peça onde 
teve algumas dificuldades sobre o caracter da peça, tempo, fraseamento musical. 
Para melhorar, o professor exemplificou, tocando, como é o caracter da peça e pediu 
que o aluno ouvisse outros artistas a tocarem a peça. De seguida o aluno tocou a peça 
e algumas coisas já saíram melhores, mas ainda continua a fazer algumas coisas 
menos bem. A aula termina com o professor a indicar o trabalho de casa para a 
próxima aula. 
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 5 Data: 09/11/2018 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com bocal – Exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – Exercícios propostos pelo professor  
• Herbert Clark nº2 e 3 (técnica) 
• Buzzing  

Estudos: 

Peças: 

Relatório: A aula iniciou com uns exercícios só com bocal para pôr os lábios a vibrar 
como forma de aquecimento dos músculos labiais para que não haja esforço 
posterior a estes exercícios. De seguida seguiram-se alguns exercícios simples no 
trompete de forma a que o aluno não force os lábios ao tocar. Depois do aquecimento 
feito o professor optou por fazer exercícios de técnica base. O aluno demostrou por 
vezes alguma dificuldade em relação às notas mais agudas pois tem a tendência em 
bloquear a passagem do ar para o instrumento. E como forma de solucionar o 
problema o professor pediu ao aluno que tocasse, mas que apoiasse as notas mais 
agudas com o diafragma como forma de facilitar. A aula terminou com um exercício 
de relaxamento. 

 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 6 Data: 16/11/2018 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com trompete – Método Vincent Cichowicz 

 - Exercícios de Escalas Maiores por terceiras  

Estudos: 
• Nº9 Prelude and Pantomime do livro Concert Studies de Philip Smith 

Peças: 
• Slavische Fantasie – Carl Höhne 

Relatório: A aula iniciou com exercícios de aquecimento com o trompete onde o 
aluno respondeu bem aos exercícios não sendo preciso que o professor chamasse 
atenção. De seguida o aluno tocou o estudo tocando um bocado e logo o professor 
interveio para dar indicações ao aluno uma vez que a direção do ar não estava correta 
e estava a fazer com que o aluno falhasse notas. Depois desta chamada de atenção o 
aluno tocou o estudo até ao fim. A seguir o aluno tocou a peça, onde o professor ao 
longo da peça foi dando indicações ao aluno sobre a respiração, fraseamento, 
andamentos e caracter da peça.   
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 5  Grau: 7º Grau 

Aula nº 7 Data: 23/11/2018 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 
• Método Vincent Cichowicz – técnica base  
• Método Herbert Clark – técnica base  
• Método Michael Sachs – técnica base 
• Escalas – exercício proposto pelo professor   

Estudos: 

Peças: 

Relatório: A aula inicia com uns exercícios só com bocal para pôr os lábios a vibrar 
como forma de aquecimento dos músculos labiais para que não haja esforço 
posterior a estes exercícios. De seguida seguiram-se alguns exercícios simples no 
trompete de forma a que o aluno não force os lábios ao tocar. Depois do aquecimento 
feito o professor optou por fazer exercícios de técnica base. O aluno demostrou por 
vezes alguma dificuldade em relação às notas mais agudas pois tem a tendência em 
bloquear a passagem do ar para o instrumento. E como forma de solucionar o 
problema o professor pediu ao aluno que tocasse, mas que apoiasse as notas mais 
agudas com o diafragma como forma de facilitar. Esta aula foi dedicada a trabalho de 
base. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 8 Data: 30/11/2018 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – método Vincent Cichowicz 
• Escala de Si Maior 
• Escala de Sol# Menor  

Estudos: 
• Nº9 Prelude and Pantomime do livro Concert Studies de Philip Smith 
• Nº 8 Poem do livro Concert Studies de Philip Smith 

Peças: 
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Relatório: A aula inicia com um pequeno sorteio de escalas que irão sair na prova. A 
seguir começa o aquecimento com o bocal onde o aluno onde o professor chama a 
atenção do aluno para tocar com um som mais quente e não ser tão serrado. A seguir 
são feitos exercícios com o trompete onde o aluno responde bem aos exercícios. 
Depois de feito o aquecimento é feita uma revisão de escalas e estudos que irão sair 
na prova. Primeiro o aluno tocou as escalas de Si Maior e Sol# Menor com os 
respetivos arpejos e inversões a 3 e 4 e a cromática com diferentes articulações. A 
seguir o aluno toca os estudos onde o professor teve de chamar a atenção do aluno 
para não fazer esforço ao tocar.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 9 Data: 07/12/2018 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Escala de Si Maior e Sol# Menor (3 formas) com arpejos e cromáticas  

Estudos: 
• Prelude and Pantomime do livro Concert Studies de Philip Smith 

Peças: 
• Slavische Fantasie – Carl Höhne 

Relatório: Prova de Avaliação  
 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 10 Data: 14/12/2018 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos:  

Estudos: 

Peças: 

Relatório: O aluno não teve aula porque teve um ensaio de coro. 
 
2º Período 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 11 Data: 04/01/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
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• Exercícios de respiração propostos pelo professor 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos:  

Peças: 
• Concerto em Mib – J. B. G. Neruda  

Relatório: A aula iniciou com uns exercícios de respiração com o objetivo de colocar 
o aparelho respiratório a funcionar melhor para poder começas a tocar. Depois foram 
realizados uns exercícios de aquecimento no trompete de forma a que o aluno não 
force os lábios ao tocar. Depois do aquecimento feito o aluno fez uma leitura á peça 
que irá começar a trabalhar, enquanto o aluno fazia a leitura o professor aproveitou 
para ir dando algumas informações sobre o estilo, dinâmicas, respirações, 
articulações, fraseado que a peça tem para que o aluno possa estudar.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 12 Data: 11/01/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 
 

Peças/excertos orquestrais: 
• Petruschka – I. Stravinsky 
• Carmen Prelude – G. Bizet  

Relatório: A aula iniciou com os exercícios de aquecimento com o trompete onde o 
aluno respondeu bem aos exercícios. De seguida o aluno tocou o excerto de orquestra 
Petruschka onde da primeira vez fez de início ao fim, a seguir o professor pediu ao 
aluno para tocar de forma mais leve pois estava a articular demasiado as notas e a 
tocar forte. Como estratégia para o aluno melhorar o excerto o professor pediu ao 
aluno para tocar os primeiros compassos, mas com ritmos diferentes como forma de 
o aluno se desprender de articular tanto as notas. A seguir continuou para os 
compassos seguintes onde o aluno teve alguma dificuldade em tocar pois é uma parte 
onde envolve a flexibilidade e então como forma de resolver o problema o professor 
pediu para que o aluno cantasse mais as notas e para alterar o ritmo de forma a que 
o aluno ouça bem as notas e os intervalos. Por fim o aluno tocou de início ao fim e já 
tocou melhor. Depois o aluno tocou o excerto Carmen onde o professor teve de 
interromper para pedir ao aluno para não separar demasiado as notas e para tocar 
mais forte, a seguir o aluno tocou de início ao fim e foi melhor.  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 13 Data: 18/01/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos:  

Estudos: 
Peças: 

Relatório: O aluno não teve aula pois esteve numa visita de estudo á Casa da Música 
do Porto. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 14 Data: 25/01/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 

Peças: 
• Concerto em Mib – J. B. G. Neruda (1º Andamento) 

Relatório: A aula começou com exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
tem de imitar o que o professor faz. De seguida passaram para os exercícios de 
aquecimento com trompete onde trabalharam técnica base. O aluno no aquecimento 
não apresentou nenhuma dificuldade em realizar os exercícios. Depois de feito o 
aquecimento o aluno tocou o primeiro andamento da peça que tem vindo a trabalhar, 
mas ainda apresentou algumas dificuldades nas articulações e nos ataques precisos 
e em algumas passagens mais técnicas, tendo o professor que dar várias indicações 
sobre articulação e respiração e trabalhar com o aluno as passagens difíceis.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 15 Data: 01/02/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Exercícios de respiração propostos pelo professor 
•  Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 
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Estudos: 

Peças: 
• Concerto em Mib – J. B. G. Neruda (2º Andamento) 

Relatório: A aula iniciou com uns exercícios de respiração com o objetivo de colocar 
o aparelho respiratório a funcionar melhor para poder começas a tocar. Depois foram 
realizados uns exercícios só com bocal para pôr os lábios a vibrar como forma de 
aquecimento dos músculos labiais para que não haja esforço posterior a estes 
exercícios. De seguida seguiram-se alguns exercícios no trompete de forma a que o 
aluno não force os lábios ao tocar. Depois de feito o aquecimento o aluno tocou o 
segundo andamento da peça que tem vindo a trabalhar até ao fim, mas ainda 
apresentou algumas dificuldades, tendo o professor que dar várias indicações sobre 
articulação e respiração, fraseado, andamento a tocar, estilo e trabalhar com o aluno 
por partes este andamento. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 16 Data: 08/02/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor  

Estudos: 
• Nº10 Promenade do livro Concert Studies de Philip Smith 

Peças: 
• Concerto em Mib – J. B. G. Neruda (3º Andamento) 

Relatório: A aula começou com exercícios de aquecimento com bocal onde o aluno 
tem de imitar o que o professor faz. De seguida passaram para os exercícios de 
aquecimento com trompete onde trabalharam técnica base. O aluno no aquecimento 
não apresentou nenhuma dificuldade em realizar os exercícios. A seguir o aluno tocou 
o estudo de início ao fim, depois o professor pediu para o aluno tocar mais devagar 
pois algumas passagens estavam pouco percetíveis. Depois do aluno tocar mais 
devagar a seguir tocou ao andamento e já foi melhor. Depois do estudo aluno tocou 
o terceiro andamento da peça que tem vindo a trabalhar, mas apresentou algumas 
dificuldades, tendo o professor que dar várias indicações sobre intensidades, 
caracter, fraseado, pois o aluno estava a tocar este andamento demasiado pesado. O 
professor esteve a trabalhar com o aluno por partes este andamento. 
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 17 Data: 15/02/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimento com o bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor  

Estudos: 

Peças: 
• Concerto em Mib – J. B. G. Neruda 

Relatório: A aula inicia com exercícios com o bocal na qual o aluno responde bem, 
sem ser preciso o professor intervir. De seguida seguem-se os exercícios com 
trompete onde o aluno de forma geral responde bem, tendo o professor chamado a 
atenção para que o aluno carregue bem nos pistões para que a velocidade das notas 
seja constante. Depois do aquecimento o aluno começou a peça, mas o professor 
interrompeu para pedir ao aluno que tocasse com um som mais brilhante e que 
direcionasse mais o ar. De seguida o aluno continuou a tocar e o professor ia pedindo 
ao aluno para tocar tudo mais suave, sem ser agressivo, também pediu para tocar 
mais com a silaba “D”. A seguir o aluno tocou a cadencia e o professor pediu ao aluno 
para não tocar tudo a tempo e fazer mais oscilações no tempo para que a cadencia 
tenha movimento. 
A seguir tocou o segundo e terceiro andamento com play along até ao fim. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 18 Data: 22/02/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 

(notas pedais, Clark ligado e picado, Clark com duplo stacatto, Clark com 
flaterzung, exercícios de flexibilidade)   

Estudos: 

Peças: 
• Rustiques – Eugene Bozza 

Relatório: A aula inicia com exercícios com trompete onde o aluno de forma geral 
responde bem. De seguida o aluno fez uma leitura à peça onde o professor deu 
algumas dicas sobre posições auxiliares para ajudar em algumas passagens, 
fraseados, carácter, respirações, dinâmicas, para que o aluno possa trabalhar melhor 
em casa.  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 19 Data: 01/03/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor  

Estudos: 
• Nº11 Romance do livro Concert Studies de Philip Smith 

Peças: 
Relatório: A aula inicia com exercícios com trompete onde o aluno de forma geral 
responde bem. De seguida o aluno tocou o estudo onde o professor teve de dar 
algumas indicações de fraseado, e pedir ao aluno para não fazer muita força ao tocar 
quando não está a conseguir tocar certas notas. Como forma de ajudar o aluno o 
professor pediu para ele tocar as partes mais difíceis mais devagar e a seguir ao 
andamento. O professor continuou a trabalhar com o aluno algumas partes e foi 
dando dicas sobre articulação e fraseado. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5  Grau: 7º Grau 

Aula nº 20 Data: 08/03/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimentos com o bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 

Estudos: 

Peças: 
• Rustiques – Eugene Bozza 
• Concerto em Mib – J. B. G. Neruda 

Relatório: A aula inicia com exercícios com bocal e a seguir com o trompete onde o 
aluno de forma geral responde bem. De seguida o aluno começa pela peça 
“Rustiques” onde, depois de tocar a introdução, o professor pediu ao aluno para fazer 
mais livre e não se prender tanto ao ritmo que está escrito pois é uma parte mais 
livre. De seguida continuou para a frente onde apresentou em algumas partes alguma 
dificuldade técnica pois são passagens bastante rápidas. Mas o professor pediu ao 
aluno para tocar mais devagar para treinar as passagens. O aluno foi tocando para a 
frente e o professor ia dando algumas indicações.  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 5  Grau: 7º Grau 

Aula nº 21 Data: 15/03/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Aquecimentos com o bocal – exercícios propostos pelo professor  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 
• Escala de Lá Maior, arpejos  

Estudos:  
• Promenade - T. Johnson 
• Romance - K. Norbury 

Peças: 

Relatório: A aula inicia com exercícios com bocal e a seguir com o trompete onde o 
aluno de forma geral responde bem. A seguir o professor esteve a decidir com o aluno 
qual a escala que o aluno faria na prova que é na próxima aula. A seguir o professor 
em conjunto com o aluno estiveram a rever a escala fazendo a escala ligada e picada 
e de seguida os arpejos nas mais variadas formas.  De seguida o aluno começou por 
tocar o estudo “Romance” onde o professor durante a peça teve de dar algumas 
indicações ao aluno pois ele ao início estava a tocar muito pesado e o professor pediu 
para que ele tocasse mais leve e que cantasse mais ao tocar. Também pediu ao aluno 
para ter mais calma ao tocar e não ser tão apressado porque depois tem a tendência 
a embrulhar as notas. De seguida o aluno tocou o estudo “Promenade” onde o 
professor mais uma vez teve a dar indicações ao aluno sobre a articulação pois o 
aluno não estava a articular bem o que fazia que falhasse alguns ataques das notas. 
Pediu ao aluno para não tocar tão forte pois algumas notas saiam “berradas” e depois 
não tinha para onde crescer mais na intensidade. Esta aula serviu de preparação para 
a prova que se vai realizar na próxima aula.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 22 Data: 22/03/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos: 
• Escala de Lá Maior e Fá# menor (3 formas) e arpejos (7º dominante com 

inversões a 4) e inversões a 3, 4 e cromáticas  

Estudos:  
• Romance - K. Norbury 

Peças: 
• Concerto em Mib – J. B. G. Neruda – 1º Andamento 

Relatório: Prova de Avaliação  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 23 Data: 29/03/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos:  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 

(flexibilidade) 

Estudos:  

Peças/excertos orquestrais: 
• Petruschka – I. Stravinsky 
• Carmen Prelude – G. Bizet 

Relatório: A aula inicia com exercícios de aquecimento com o trompete onde o aluno 
respondeu bem aos exercícios. De seguida o aluno tocou o excerto “Carmen”, mas 
logo o professor teve de intervir para pedir ao aluno para ter em atenção ao tempo e 
para não fazer barriga nas notas. De seguida o aluno tocou de início ao fim e já foi 
melhor. Houve uma melhoria em relação à aula que o aluno tocou este excerto. A 
seguir o aluno tocou o excerto “Petruschka” onde o aluno tocou de início ao fim e no 
final o professor esteve a dar algumas indicações sobre as intensidades, articulação e 
para o aluno tocar mais tranquilo e não forçar as notas. A seguir o professor, como 
estratégia para melhorar, pediu ao para tocar os primeiros compassos com vários 
ritmos. A seguir o aluno tocou de início ao fim e já foi melhor.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5  Grau: 7º Grau 

Aula nº 24 Data: 05/04/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos:  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 

(exercícios de flexibilidade) 
Estudos:  

Peças/excertos orquestrais: 

Relatório: A aula inicia com o professor a dizer ao aluno qual vai ser o trabalho do 
próximo período. Também esteve a combinar com o aluno o que poderia tocar na 
prova e audição final. Esteve a mostrar algumas peças ao aluno que ele poderá fazer 
no próximo período. De seguida o professor esteve a fazer uns exercícios base com o 
aluno. 
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3º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 25 Data: 26/04/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos:  

Estudos:  
Peças/excertos orquestrais: 

Relatório: O aluno faltou porque está em visita de estudo. 
 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 26 Data: 03/05/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos:  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 

(exercícios de flexibilidade e técnica) 
Estudos:  

Peças/excertos orquestrais: 
• Rustiques – Eugene Bozza 

Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o trompete onde o 
aluno responde bem aos exercícios. De seguida o aluno tocou a introdução da peça e 
o professor de seguida disse ao aluno para tocar mais à vontade e não se preocupar 
com o que está escrito pois é uma parte como se fosse uma cadencia e para fazer as 
intensidades mais à vontade. O aluno a seguir tocou e já foi muito melhor. De seguida 
o aluno continuou a tocar para a frente. O professor ao longo da peça foi dando 
indicações ao aluno para tocar mais leve e não fazer muita força nas notas agudas. O 
professor foi trabalhando por partes como o aluno até ao final. 
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 27 Data: 10/05/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos:  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 

(Cichowicz)  

Estudos:  

Peças/excertos orquestrais: 
• Rustiques – Eugene Bozza 

Relatório: A aula inicia com os exercícios de aquecimento com o trompete onde o 
aluno responde bem aos exercícios. De seguida o aluno tocou a peça de início, onde 
o professor teve de intervir pois o aluno estava a dar mais importância as notas 
agudas e estava a falhar as notas graves. De seguida o aluno continuou para a frente, 
mas logo o professor disse ao aluno para parar pois não estava a fazer a articulação 
correta. Depois o professor pediu para o aluno seguir, mas logo pediu ao aluno para 
parar e pensar na parte mais melódica com direção do ar e não tocar nota a nota. De 
seguida o aluno tocou essa parte mais lenta e já saiu melhor. O aluno continuou a 
tocar para a frente até ao final da peça. E no final o professor chamou a atenção ao 
aluno para ele ter mais atenção nas articulações. De seguida foram feitos alguns 
exercícios de articulação para que o aluno perceba qual a articulação que deve ter 
nesta peça.     

 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 28 Data: 17/05/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos:  
• Aquecimentos com a trompete – exercícios propostos pelo professor 
• Escala de Sib Maior (Ligado e Picado), arpejos (3 e 4 inversões e com a 7º 

dominante) e Sol Menor (3 formas)  

Estudos:  
• 14 Estudos Característicos – Arban – Estudo nº 13 

Peças/excertos orquestrais: 

Relatório: A aula iniciou com um sorteio pequeno sorteio da escala que o aluno irá 
tocar na prova. Como aquecimento o professor pediu ao aluno para tocar a escala 
que irá tocar. A seguir o aluno começou por tocar o estudo de início ao fim com o 
professor, no fim o professor pediu ao aluno para tocar o estudo de forma mais linear 
possível e dentro das dinâmicas que estão escritas. Esta aula serviu de revisões para 
a prova.  
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Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 29 Data: 24/05/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos:  
• Escala de Sib Maior (Ligado e Picado), arpejos (3 e 4 inversões e com a 7º 

dominante) e Sol Menor (3 formas) e cromáticas  

Estudos:  
• 14 Estudos Característicos – Arban – Estudo nº 1 

Peças/excertos orquestrais: 
• Rustiques – Eugene Bozza 

Relatório: Prova de avaliação  
 
 

Aula Observada 

Aluno: Aluno 5 Grau: 7º Grau 

Aula nº 30 Data: 31/05/2019 Duração: 50 min 

Escalas e Métodos:  

Estudos:  

Peças/excertos orquestrais: 

Relatório: O aluno não teve aula devido a uma atividade por parte da escola 
regular.  
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Orquestra de Metais 
1º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 1 Data: 17/11/2018 Duração: 120 min 
Peças:  

• Porgy and Bess – George Gershwin – Arr. Jan Vander Goot  
Relatório: A aula iniciou atrasada devido ao atraso dos alunos. Na peça o professor 
foi tralhando por partes, pedindo a alguns instrumentos para fazerem as suas partes 
individualmente. Depois das partes individuais trabalhadas o professor juntou as 
partes todas. (até ao número 5 de ensaio) 
O professor continuou a peça com todos mas foi parando para dar algumas indicações 
sobre notas erradas, ritmo errado, intensidades. Depois continuou o trabalho por 
partes e vozes até ao final da peça. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 2 Data: 24/11/2018 Duração: 120 min 
Peças:  

• My Way 
Relatório: A aula inicia mais uma vez atrasada devido aos atrasos dos alunos. O 
professor começou a aula no início da peça, mas teve de parar passados alguns 
compassos para dar indicações sobre as intensidades. Depois pediu para tocarem 
outra vez de início e deixou seguir, mas teve intervir novamente pois estava muito 
desafinado então o professor teve de fazer uma afinação a orquestra. A seguir pediu 
para começarem a tocar da letra D onde trabalhou a peça por partes, pedindo aos 
saxofones altos e o trombone para tocarem as suas partes e depois juntou a marimba. 
O professor ao trabalhar estas partes teve de rever outra vez a afinação pois os 
instrumentos de sopro não estavam a conseguir tocar afinados com a marimba. A 
seguir o professor pediu para todos tocarem da letra D para ver se a afinação estava 
melhor e seguir a peça até ao fim.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 3 Data: 01/12/2018 Duração: 120 min 
Peças:  
Relatório: Não houve aula  
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Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 4 Data: 08/12/2018 Duração: 120 min 
Peças:  

• Porgy and Bess - George Gershwin – Arr. Jan Vander Goot 
Relatório: A aula iniciou às 10h. A aula inicia mais uma vez atrasada devido aos 
atrasos dos alunos. A orquestra de sopros nesta aula foi junto com a orquestra de 
cordas. O professor dá início a aula começando de início da obra, mas logo teve de 
parar para corrigir notas e ritmos uma vez que os alunos estavam a fazer mal. A seguir 
continuou a peça mais um bocado onde teve de parar mais uma vez para dar algumas 
indicações á percussão sobre dinâmicas. O professor aproveitou esta paragem para 
trabalhar algumas passagens difíceis com os clarinetes e oboés. Depois de 
trabalhadas as passagens juntou todos para ver se estava melhor. Depois de ver que 
estava melhor pediu aos trombones e saxofones altos e violoncelos para tocarem as 
suas partes de forma a melhorar. Por fim juntou todos do número 1 de ensaio e 
seguiu para a frente até ao fim.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 5 Data: 15/12/2018 Duração: 120 min 
Peças:  
Relatório: Não houve aula  

 
2º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 6 Data: 05/01/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• A festive Celebration – John Leavitt 
Relatório: A aula inicia com a entrega de novas partituras. Segue-se uma leitura á 
primeira vista da peça onde o professor vai dando algumas indicações sobre tempo, 
caracter, ritmo e respirações. Ao longo da leitura o professor foi parando a peça para 
dar indicações aos alunos. Depois de feita a leitura o professor começou a trabalhar 
por partes a peça.  

 
 
 
 
 
 



 75 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 7 Data: 12/01/2019 Duração: 120 min 
Peças:  
Relatório: Não houve aula  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 8 Data: 19/01/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• A festive celebration – John Leavitt 
Relatório: A aula inicia com a peça desde o início onde o professor teve de parar a 
orquestra para chamar a atenção de alguns alunos para as notas erradas que estavam 
a fazer. Aproveitou para trabalhar algumas passagens com alguns naipes. Depois 
pediu para tocarem todos de início para ver se já estava melhor e deixou seguir para 
a frente. Mais á frente trabalhou com os naipes que tinham a melodia pois não estava 
afinado. O professor ao longo da peça foi trabalhando, até ao fim da peça, por partes 
e com alguns naipes a questão de ritmos mal feitos, notas erradas, respirações nos 
sítios errados e fraseado.   

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 9 Data: 26/01/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• A festive celebration - John Leavitt 
Relatório: A aula inicia com um aquecimento conjunto, fazendo uma escala várias 
vezes com diferentes ritmos. A seguir o professor afinou a orquestra. O professor 
começou com a peça de início, mas logo teve de parar para dar indicações a alguns 
instrumentos sobre intensidades e articulações de notas. A seguir continuou com 
todos para a frente. A seguir teve de parar para trabalhar algumas partes com a 
percussão pois não estavam a fazer bem. A seguir juntou todos para ver se as 
passagens já estavam bem. O professor continuou a trabalhar algumas passagens 
com alguns naipes, dando indicações sobre ritmos mal feitos. 
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Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 10 Data: 02/02/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• A festive Celebration - John Leavitt 
Relatório: Aula iniciou às 10h. A aula inicia um pouco atrasada devido ao atraso dos 
alunos. Mais uma vez a aula é em conjunto com a orquestra de cordas. O professor 
começa por iniciar a peça desde o início, mas logo teve de parar pois alguns naipes 
não estavam a fazer as suas partes corretas, então o professor esteve a trabalhar 
essas partes até estarem bem. De seguida deu indicações às cordas sobre o 
relentando uma vez que s alunos não estavam a perceber como se fazia, trabalhando 
essa parte com eles. Depois juntou a orquestra toda uns compassos atrás para ver se 
tudo o que esteve a trabalhar com os alunos já saia melhor. Depois de ver que a 
passagem já estava melhor continuou a ver a peça para a frente onde teve de parar 
pois os clarinetes estavam a errar notas e aproveitou para dar indicações à percussão 
sobre as dinâmicas pois estavam a tocar muito forte. De seguida continuou a ver a 
peça do compasso 30, mas logo teve de parar porque mais uma vez os clarinetes 
estavam a errar as notas, então trabalhou essa parte com os clarinetes e oboé para 
ver as notas. A seguir esteve a dar indicações as cordas em relação aos arcos, para 
que todos movam os arcos na mesma direção. O professor foi continuando a 
trabalhar a peça por partes até ao fim. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 11 Data: 09/02/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• A festive Celebration - John Leavitt 
• “Surprise” Symphony – Franz Joseph Hayden – Arr. Richard Meyer  

Relatório: A orquestra nesta aula teve um professor diferente, Luís Cardoso. A aula 
inicia com a orquestra a fazer um aquecimento todos juntos com uma escala, a seguir 
o professor dividiu a orquestra em dois grupos onde com a mesma escala os dois 
grupos iam entrando desfasados. A seguir manteve os grupos e a mesma escala, mas 
mudou o ritmo e por último manteve o ritmo, mas mudou a escala. Depois do 
aquecimento feito o professor começa por trabalhar a peça “A festive Celebration” 
onde passados uns compassos o professor teve de parar para dar indicações sobre a 
articulação das notas, para tocarem as notas mais curtas e pediu aos clarinetes e 
saxofone barítono para tocarem as suas partes para ver a articulação.  De seguida 
pediu para tocarem todos de início para ver se estava melhor e foi continuando para 
a frente dando sempre algumas indicações. A seguir o professor pediu aos clarinetes 
para tocarem duas partes da peça para que os colegas conseguisses identificar as 
intensidades, uma vez que eram duas partes com intensidades diferentes, mas os 
alunos estavam a fazer as intensidades iguais, então pediu aos alunos para fazerem 
mais diferença entre elas. Na parte final da peça o professor trabalhou com o 
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trompete e trombone por causa da afinação e a seguir seguiu até ao fim com todos. 
A seguir o professor trocou de peça e começou a trabalhar ““Surprise” Symphony” 
onde começou de início, mas logo teve de parar para dar indicações à percussão pois 
não estavam a atacar as notas no tempo certo. Também aproveitou para dizer aos 
sopros para fazerem mais distinção nas dinâmicas pois estão a tocar tudo igual. De 
seguida e com todos, continuou a trabalhar a peça por partes com alguns 
instrumentos. També ia aproveitando algumas paragens para trabalhar a afinação 
com alguns naipes. E continuou com todos até ao fim da peça. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 12 Data: 16/02/2019 Duração: 120 min 
Peças: 

• The Curse of El Rojo Grande – Jason K. Nitch 
Relatório: Mais uma vez a orquestra nesta aula teve um professor diferente, Luís 
Cardoso. A aula inicia com exercícios de aquecimento com a escala de Dó Maior em 
que o professor faz vários exercícios, um é pedir aos alunos que façam intensidades, 
crescendos e diminuendos, ao longo da escala, a seguir a este exercício o professor 
pede que os alunos façam um crescendo durante três notas e a quarta articularem a 
nota mas muito curta mas na escala de Sol M. Depois destes exercícios de 
aquecimento o professor faz uma afinação à orquestra. A seguir começa a trabalhar 
a peça desde o início onde foi dando indicações sobre as intensidades e notas 
trocadas. A seguir trabalhou com o trombone a parte dele pois o aluno estava a fazer 
o ritmo mal e a trocar notas. Aproveitou também para trabalhar algumas partes com 
os clarinetes e flautas. A seguir continuo com todos, mas logo teve de parar para pedir 
aos saxofones para tocarem a sua parte por causa da intensidade pois estavam a tocar 
na intensidade errada. Seguiu com todos mais uns compassos, mas parou para pedir 
que se ouçam uns aos outros e que toquem com mais energia pois é o que a peça 
exige. Depois pediu a quem tem a melodia principal para tocar enquanto os outros 
seguiam os papeis para os alunos terem noção de quem é que toca a melodia. Depois 
disto pediu para todos tocarem de início até onde trabalharam. O resultado já foi 
melhor pois os alunos tocaram com mais atenção e com as intensidades certas. A 
seguir seguiu para a frente e trabalhou mais um bocado com todos para a frente, mas 
ainda lento. Pediu á percussão para tocar a sua parte por causa do ritmo que estavam 
a fazer mal. Também pediu aos clarinetes para tocarem pois estavam a trocar notas 
e a fazer as intensidades mal. A seguir continuo com todos para a frente, mas foi 
dando indicações a alguns naipes por causa das intensidades, notas trocadas. Por fim 
pediu aos oboés, saxofones para tocarem as suas partes por causa da afinação e a 
seguir seguiu com todos até ao fim da peça. 

 
 
 
 

Aula Observada 
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Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 13 Data: 23/02/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• The Curse of El Rojo Grande – Jason K. Nitch 
• “Surprise” Symphony – Franz Joseph Hayden – Arr. Richard Meyer 

Relatório: A aula inicia com o professor a entregar uma autorização para os alunos 
levarem para os encarregados de educação porque na próxima aula irá estar presente 
uma investigadora da Universidade de Aveiro para fazer um inquérito e uma 
entrevista aos alunos.  
De seguida a aula iniciou com a peça “The Curse of El Rojo Grande” desde o inicio e 
com todos mas passado uns compassos teve de parar pois estavam a fazer o ritenuto 
mal e a afinação não estava bem, então o professor esteve a trabalhar a afinação e o 
ritenuto com os alunos e só quando já estava bem seguiu com todos. De seguida teve 
de parar pois os clarinetes e saxofones estavam a fazer uma passagem mal 
ritmicamente e as dinâmicas e então trabalhou essa passagem com eles. Seguiu para 
a frente mais um bocado, mas teve de parar para dar indicações ao trombone e 
saxofone barítono pois estavam a fazer o ritmo mal e estavam a errar notas, então 
esteve a trabalhar essa parte com eles, depois de já estar bem seguiu com todos para 
a frente. A seguir pediu à percussão para tocarem uma parte onde eles estavam a 
errar o ritmo e não se percebia. A seguir foi até ao fim da peça com todos. No final 
pediu aos saxofones altos, oboés e clarinetes para tocarem uma passagem onde as 
intensidades não estavam bem. A seguir pediu para todos irem de um compasso até 
ao fim da peça para ver se a passagem já estava melhor e se notava as intensidades. 
De seguida pediu aos saxofones e oboés para tocarem uma passagem rápida pois 
estavam a trocar as notas. Depois esteve a trabalhar o final da peça com alguns 
instrumentos e por fim tocaram todos o final da peça.  
A seguir passou para outra peça, “Surprise” Symphony” onde foi vendo desde início, 
mas ia parando para dar indicações sobre ritmo mal feito, notas trocadas, afinação, 
intensidades e dinâmicas. A seguir esteve a trabalhar uma passagem com os 
clarinetes, flautas e oboés. Depois seguiu com todos e foi trabalhando as partes mais 
difíceis.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 14 Data: 02/02/2019 Duração: 120 min 
Peças:  
Relatório: Não houve aula  

 
 
 
 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
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Aula nº 15 Data: 09/03/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• The Curse of El Rojo Grande – Jason K. Nitch 
Relatório: A aula iniciou às 10h. A aula inicia com a peça desde início, mas passados 
uns compassos o professor teve de parar para dar indicações que havia notas 
trocadas. Pediu para todos irem do compasso 26 por causa da afinação, a seguir pediu 
às flautas e clarinetes para tocarem do compasso 26 por causa da afinação e notas 
trocadas. A seguir continuou com todos para a frente, mas parou porque os oboés 
estavam a trocar as notas e deu indicações sobre a articulação das notas, mais curtas. 
Mais uma vez pediu para todos irem do compasso 26. Mais á frente parou e pediu ao 
trombone, saxofone barítono para tocarem do compasso 62 por causa de ver as 
intensidades e articulação. Pediu também à percussão para tocarem do compasso 54 
por causa do ritmo e intensidades. A seguir pediu para todos tocares do compasso 54 
até à suspensão. De seguida pediu aos saxofones altos tocarem do compasso 70 por 
causa da articulação das notas. Depois pediu que todos tocassem do compasso 62, 
mas parou mais a frente para trabalhar com a percussão pois estavam a fazer os 
ritmos mal. Pediu aos bongós, triangulo e pandeiro para tocarem do compasso 82 e 
esteve a trabalhar por partes com estes instrumentos. A seguir pediu a todos para 
tocarem do compasso 70, mas mais a frente parou e pediu às flautas, oboés e 
clarinetes por causa do ritmo e notas trocadas. Depois pediu para tocarem todos do 
compasso 91 até ao fim. A seguir pediu que todos tocassem do compasso 103, mas 
parou para dar indicações ao bombo pois estava a fazer mal o ritmo. A seguir pediu 
ao trombone, trompetes, flautas, saxofone barítono para tocarem do compasso 111 
onde o professor pediu ao trombone alterar algumas notas na partitura. A seguir 
pediu para tocarem todos do compasso 111 até ao fim.   

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 16 Data: 16/03/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• Green Passacaglia – Timothy Broege 
• The Curse of El Rojo Grande – Jason K. Nitch 

Relatório: A aula inicia um pouco atrasada devido aos alunos chegarem atrasados. A 
aula inicia com a peça “Green Passacaglia” onde passados uns compassos o professor 
parou, pois, alguns naipes estavam a trocar notas. Pediu para irem todos do 
compasso 13, mas logo parou para dar indicações á percussão. A seguir pediu para 
tocarem todos do compasso 17 até ao fim. Depois teve de dar indicações à percussão, 
xilofone, para tocar uma 8ª acima do que estava escrito na partitura. A seguir pediu 
que tocassem todos do compasso 25, mas parou, pois, a mudança de andamento não 
estava a sair bem, então trabalhou com os alunos essa mudança. A seguir pediu para 
tocarem todos do compasso 51 até ao fim onde já foi melhor. Depois o professor 
pediu para trocarem de peça para o “The Curse of El Rojo Grande”. Antes de 
começarem a tocar esta peça o professor fez uma afinação à orquestra. A seguir o 
professor pediu par todos irem de início, mas logo teve de parar para dar indicações 
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ao pandeiro pois não estava a tocar no sítio certo. A seguir pediu que todos tocassem 
do compasso 26 até ao fim. A seguir deu indicações ao trombone e saxofone barítono 
para tocarem mais forte no final pois não se ouvia e também pediu à orquestra para 
exagerem nas dinâmicas. Pediu para todos tocarem do compasso 36, mas, parou para 
dar indicações ao saxofone barítono. A seguir pediu ao saxofone barítono, trompete 
para tocarem do 42 por causa de ver as notas trocadas. Depois pediu para tocarem 
todos do compasso 36, mas, logo teve de parar para dar indicações aos clarinetes de 
que estavam a errar as notas. por fim pediu que todos tocassem do compasso 70 até 
ao fim da peça.    

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 17 Data: 23/03/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• “Surprise” Symphony – Franz Joseph Hayden – Arr. Richard Meyer 
• A festive Celebration - John Leavitt 

Relatório: A aula iniciou com o professor a dar indicações sobre a próxima aula e a 
audição. A seguir o professor começou por trabalhar a peça “Surprise” Symphony” 
onde começou de início com todos, mas, logo teve de parar para dar indicações aos 
saxofones. A seguir pediu para todos irem do compasso 25, mas, a seguir parou para 
dar indicações aos clarinetes, oboés, flautas, trombones e saxofones por causa da 
afinação e notas trocadas. A seguir pediu para estes naipes tocarem do compasso 63 
para trabalharem esses compassos. A seguir pediu às flautas, oboés e clarinetes para 
tocarem do compasso 67 para verem a questão das acentuações. Por último pediu 
para tocarem todos do compasso 63 até ao fim. A seguir o professor pediu para os 
alunos colocarem a peça “A festive Celebration” para trabalharem. Pediu para 
tocarem todos de início e viram até ao fim. A seguir o professor esteve a trabalhar 
algumas partes menos boas. Começou por dar indicações aos saxofones sobre a 
articulação que tem de ser mais curta e mais forte, a seguir pediu aos clarinetes, 
saxofone e oboés para tocarem do compasso 54 para verem o ritmo e articulação que 
não estava correta. A seguir pediu aos saxofones altos para tocarem do compasso 74 
por causa da articulação e da intensidade. Por fim pediu para tocarem todos do 
compasso 61 até ao fim da peça.    

 
 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 17 Data: 30/03/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• “Surprise” Symphony – Franz Joseph Hayden – Arr. Richard Meyer 
Relatório: A aula iniciou às 10h e foi junto com a orquestra de cordas. Esta aula serviu 
para ensaio geral para a audição. Começaram pela peça “Surprise” Symphony” onde 
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viram a peça de início ao fim. No final o professor pediu que todos tocassem do 
compasso 49 até à suspensão uma vez que os tímpanos estavam a tocar fora do sítio. 
A seguir o professor pediu para tocarem todos do compasso 95 até ao fim da peça.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 18 Data: 06/04/2019 Duração: 120 min 
Peças: 
Relatório: Não houve aula. 

 
3º Período  
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 19 Data: 27/04/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• “Aboriginal Rituals” – Elliot Del Bongo 
• “Millennium” – Richard Meyer 

Relatório: A aula inicia um pouco atrasada devido ao atraso dos alunos. A seguir o 
professor entrega duas peças novas “Aboriginal Rituals” e “Millennium”. A aula inicia 
pela leitura da peça “Aboriginal Rituals” onde o professor ao longo da peça foi 
chamando a atenção dos alunos em relação às notas trocadas, ritmos mal feitos e 
para tentarem afinar. Depois da leitura feita o professor pediu aos saxofones para 
alterarem algumas notas na partitura que estavam erradas. De seguida o professor 
começou a trabalhar por partes a peça, pedindo a alguns naipes para irem tocando 
as partes por causa da afinação e acertar as notas erradas.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 20 Data: 04/05/2019 Duração: 120 min 
Peças:  
Relatório: Não houve aula. 

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 18 Data: 11/05/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• “Aboriginal Rituals” – Elliot Del Bongo 
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Relatório: A aula inicia um pouco atrasada devido aos alunos chegarem atrasados. A 
aula inicia com a peça do início com todos, mas passado uns compassos parou para 
dar indicações ao trombone. O professor pede para todos tocarem de início outra 
vez, mas logo a seguir parou novamente, mas desta vez para dar indicações à 
percussão. A seguir pede para tocarem todos do compasso 9, mas passado uns 
compassos parou para dar novamente indicações à percussão. A seguir o professor 
pediu para tocarem todos do compasso 21 e uns compassos à frente parou para dar 
indicações às madeiras (flautas, oboés e clarinetes). A seguir pediu para todos 
tocarem do compasso 33. A seguir pediu para o saxofone barítono, trombone e 
saxofones altos tocarem do compasso 38 para melhorar uma passagem técnica e não 
errarem notas. A seguir pediu para todos tocarem do compasso 39 onde teve de parar 
mais à frente para dar indicações à percussão, depois seguiu com todos do compasso 
41. Depois pediu aos clarinetes para tocarem do compasso 51 por causa de ver uma 
passagem técnica, também pediu ao trombone, clarinetes e oboés para tocarem do 
compasso 55 para verem uma passagem técnica. A seguir pediu para tocarem todos 
do compasso 39 para fazer uma revisão às partes trabalhadas. Depois mais à frente 
parou para dar indicações à percussão e pediu para tocarem as partes de cada um do 
compasso 61. O professor continuou a trabalhar a peça por partes.  

 
 

Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 19 Data: 18/05/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• “Aboriginal Rituals” – Elliot Del Bongo 
Relatório: A aula inicia com a peça do início com todos, mas logo o professor parou 
para dar indicações à percussão (tímpanos). A seguir continuo com todos do 
compasso 25, mas voltou a parar pois a percussão (tímpanos) não estavam a fazer o 
ritmo certo. A seguir pediu aos sopros para tocarem do compasso 38 para praticarem 
as suas partes pois estavam a errar as notas. A seguir pediu para todos tocarem do 
compasso 25 para rever as partes trabalhadas. Mais à frente parou para dar indicação 
ao trombone por causa das notas trocadas e pediu para tocar com o oboé do 
compasso 38 para ver a afinação e as notas trocadas. Seguiu com todos do compasso 
61 e uns compassos mais à frente parou para dar indicação aos saxofones por causa 
das notas erradas e a afinação. A seguir pediu ao saxofone barítono e saxofones altos 
para tocarem do compasso 83 por causa da afinação. De seguida pediu para tocarem 
todos do compasso 98, mas parou para dar indicações às flautas e oboés e pediu para 
tocarem do compasso 116, mas parou mais à frente para dar indicações à percussão 
pois estavam a fazer o ritmo mal. Por fim pediu para tocarem todos do compasso 128 
até ao fim da peça.   
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Aula Observada 

Aluno: Orquestra de Sopros  
Aula nº 20 Data: 25/05/2019 Duração: 120 min 
Peças:  

• “Aboriginal Rituals” – Elliot Del Bongo 
Relatório: A aula inicia um pouco atrasada devido ao atraso dos alunos. A aula 
começa com a peça “Aboriginal Rituals” do início onde passados uns compassos o 
professor parou para dar indicações aos saxofones e trombones sobre a articulação 
que devem fazer no compasso 34. A seguir pediu para tocarem todos do compasso 
25, mas parou pois a articulação dos trombones e saxofones ainda não estava bem e 
pediu para tocarem o compasso 34 para treinar a articulação e corrigir as notas 
trocadas. Depois pediu para tocarem todos do compasso 34, mas teve de parar para 
pedir aos saxofones para tocarem mais forte pois não se estava a ouvir a parte deles 
que é importante. Seguiu com todos do compasso 41 onde teve de parar uns 
compassos à frente para dar indicações aos clarinetes pois estavam a trocar notas. A 
seguir continuou com todos do compasso 50 para a frente onde, uns compassos à 
frente, teve de parar para dar indicação aos saxofones e trombone por causa da 
afinação então pediu para tocarem em conjunto do compasso 83 para tentarem 
afinar. A seguir pediu para tocarem todos do compasso 78 para rever as partes 
trabalhadas onde teve de parar passados uns compassos para dar indicações às 
flautas, oboés e clarinetes pois estavam a correr no tempo numa passagem técnica 
então esteve a trabalhar com estes naipes do compasso 120. Depois pediu para todos 
tocarem do compasso 120 até ao fim da peça.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 3 – Inquérito por questionário realizado aos alunos 
relativo à implementação da sebenta 
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