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resumo 
 

 

Este documento constitui-se como o Relatório da UC Prática de Ensino 
Supervisionada do Mestrado em Ensino de Música da Universidade de Aveiro. 
Encontra-se organizado em 2 secções principais, que refletem as componentes 
Prática de Ensino e Projeto Educativo. A primeira secção descreve a Prática de 
Ensino realizada na classe de Saxofone da escola Conservatório de Música do 
Porto durante o ano letivo 2019/2020. A segunda secção é referente à 
investigação decorrente da implementação do Projeto Educativo nessa mesma 
escola. O seu objetivo foi implementar e compreender o potencial de uma 
estratégia educacional alternativa que se concretizou no trabalho e na 
exploração de géneros musicais contemporâneos nas aulas de Saxofone do 
Ensino Artístico Especializado da Música, tendo em vista a motivação dos 
alunos e o desenvolvimento das suas capacidades musicais. Este projeto contou 
com a participação ativa de 2 alunos e a sua implementação foi dividida em 2 
etapas: na primeira foi trabalhada uma obra do repertório convencional e na 
segunda foi trabalhada uma obra enquadrada nesta nova tipologia musical. Os 
géneros musicais contemporâneos escolhidos para esta investigação (música 
mista, minimalismo/pós-minimalismo, blues e pop/rock) refletiram as categorias 
de música erudita e de música não erudita. 
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abstract 

 
This document constitutes itself as the Report of UC Supervised Teaching 
Practice of the Master’s Degree in Music Education at the Universidade de 
Aveiro. It is organized in 2 principal sections that reflect the components 
Teaching Practice and Educational Project. The first section describes the 
Teaching Practice held at the Saxophone class of Conservatório de Música do 
Porto during the school year 2019/2020. The second section refers to the 
investigation resulting from the implementation of the Educational Project in that 
same school. Its goal was to implement and understand the potential of an 
alternative educational strategy that took shape in the work and exploration of 
contemporary musical genres in Saxophone classes of Specialized Artistic 
Education of Music, with a view to motivating students and developing their 
musical skills. This project had the participation of 2 students and its 
implementation was divided in 2 stages: in the first, the students played a piece 
from the conventional repertoire and in the second they played a piece from this 
new musical typology. The contemporary musical genres chosen to this 
investigation (mixed music, minimalism/post-minimalism, blues and pop/rock) 
reflected classical music and popular music. 
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Parte I – Relatório da componente de 

Prática de Ensino  



2 
 

1. Introdução 
A unidade curricular Prática de Ensino Supervisionada (PES), pertencente ao Mestrado em 

Ensino de Música da Universidade de Aveiro e constituída pelas componentes Prática de Ensino 

(doravante designada por estágio) e Relatório de Prática de Ensino Supervisionada, teve lugar 

no ano letivo de 2019/2020 na Entidade de Acolhimento Conservatório de Música do Porto 

(CMP) (consultar Anexo I - Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino 

Supervisionada). Esta unidade curricular tem como objetivo principal o desenvolvimento de 

competências adequadas ao exercício da prática docente responsável e da sua reflexão crítica. 

O Relatório de Prática de Ensino Supervisionada encontra-se organizado em 2 secções: o 

Relatório de Prática de Ensino e o Projeto Educativo. O estágio foi orientado pela professora 

Isabel Anjo (orientadora cooperante e professora de Saxofone do CMP; pelo professor Romeu 

Costa (orientador pedagógico do estágio); e pela Professora Doutora Helena Santana 

(orientadora científica). Tal como definido no Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de 

Ensino Supervisionada, a professora estagiária realizou a prática pedagógica de coadjuvação 

letiva com 2 alunos (pertencentes ao 2.º e ao 8.º grau) e uma Classe de Conjunto na vertente de 

música de câmara (duo de flauta transversal e saxofone); a participação em atividade 

pedagógica do orientador cooperante ocorreu com outros 2 alunos (pertencentes ao 3.º ano de 

Iniciação Musical e ao 2.º grau). Adicionalmente, a professora estagiária participou ativamente 

em 3 ações a realizar no âmbito de estágio e organizou 3 atividades no âmbito do mesmo; 

contudo devido à pandemia mundial COVID-19, não foi possível realizar uma das atividades 

organizadas pois a data de realização da mesma coincidiu com o período de encerramento das 

escolas. 

O Relatório de Estágio constitui-se como um registo das atividades letivas e não letivas 

desenvolvidas no âmbito do mesmo, incluindo uma caracterização de todos os envolvidos neste 

processo. Assim, é feita uma caracterização detalhada da instituição de acolhimento e dos 

intervenientes no estágio (alunos, grupo de música de câmara e orientadora cooperante); e é 

apresentada uma descrição de todas as partes constituintes do mesmo (planificação, programas 

curriculares, metodologias de ensino-aprendizagem, registo das atividades letivas e não-letivas 

e uma reflexão crítica sobre o mesmo). 
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2. Instituição de acolhimento1 

2.1. Conservatório de Música do Porto 
O Conservatório de Música do Porto (CMP) é uma escola pública do Ensino Artístico 

Especializado (EAE) da Música; ministra cursos numa alargada faixa de formação, desde o 1.º 

Ciclo até ao Ensino Secundário. Devido ao seu carácter duplo de formação, enquanto escola do 

ensino regular e escola do EAE, o CMP rege-se pelos documentos legislativos que regulamentam 

estas duas vertentes. Os cursos ministrados no CMP foram sempre regulamentados pela 

legislação em vigor na época; inicialmente regularam-se pela legislação criada para o 

Conservatório Nacional, nomeadamente os Decretos n.º 5.546 de 9 de maio 1919 e 18.881 de 

25 de setembro de 1930. Em 1983, devido ao Decreto-Lei n.º 310/83 de 1 julho que reestruturou 

as escolas de ensino da música, o CMP deixou de ministrar o Curso Superior de Música. 

Atualmente, rege-se pelas Portaria n.º 243-B/2012 de 13 de agosto e Portaria n.º 225/2012 de 

30 de julho.  

Desde os finais do século XIX, foram feitos esforços no sentido de criar uma instituição pública 

destinada ao ensino da música à imagem do Conservatório Nacional. A 1 de julho de 1917, o 

Senado da Câmara Municipal do Porto aprovou por unanimidade a criação do Conservatório de 

Música do Porto. O CMP teve como primeiro diretor Moreira de Sá e contou com 339 alunos 

matriculados no primeiro ano letivo em que esteve em funcionamento, tendo sido ministrados 

os cursos de piano, canto, violino e violeta, violoncelo, instrumentos de sopro e composição. 

Ao longo dos seus 103 anos de funcionamento, o CMP teve 3 instalações físicas na cidade que 

foram mudando ao longo dos anos de acordo com as necessidades do corpo estudantil e 

artístico; por lá passaram figuras incontornáveis do panorama musical português. 

Em 1992, o CMP foi agraciado com a Medalha de Mérito da Cidade do Porto atribuída no grau 

de Ouro. 

 

2.2. Meio sociocultural envolvente 
O CMP situa-se no centro da cidade do Porto, mais especificamente na união das freguesias de 

Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória pertencente ao concelho do 

Porto. É uma instituição que tem um grande impacto não só sua zona geográfica, mas também 

em toda a cidade do Porto e nos concelhos limítrofes, participando de forma ativa na vida 

 
1 A informação utilizada para a elaboração deste capítulo encontra-se disponível para consulta na página 
oficial do Conservatório de Música do Porto, acedida através de 
https://www.conservatoriodemusicadoporto.pt/. 
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cultural desta região. A cidade do Porto é o principal centro económico, universitário e cultural 

da região Norte de Portugal. O município possui uma população de cerca de 237591 habitantes 

e uma área de 41.42 Km2, distribuída pelas 7 freguesias que compõem o município. Porto é a 

sede da Área Metropolitana do Porto que engloba 17 municípios, constituindo-se como a 

segunda área metropolitana mais populosa de Portugal. Destaca-se a qualidade patrimonial da 

arquitetura e da paisagem da cidade, em particular do seu centro histórico. Em 1996 foi 

classificada pela UNESCO como Cidade Património Mundial e em 2001, juntamente com 

Roterdão, foi Capital Europeia da Cultura. É uma cidade com uma grande atratividade turística 

e que se encontra em constante evolução.  

 

2.3. Alunos e corpo docente 
O CMP conta com cerca de 1100 alunos, matriculados nos vários ciclos de ensino ministrados 

pelo conservatório; o intervalo de idades de frequência situa-se entre os 6 e os 23 anos. Estes 

alunos são provenientes de cerca de 45 municípios diferentes, sendo o mais representado o 

concelho do Porto. A proveniência dos alunos do conservatório abrange uma grande área 

geográfica, estando representados concelhos como Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, 

Gondomar, Vila do Conde, Famalicão, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Paredes, Penafiel, Santa Maria 

da Feira, Esposende, Amarante, Bragança, Cantanhede, Macedo de Cavaleiros, Vila Verde, 

Caldas da Rainha e Vila Nova de Foz Côa. Devido a esta grande diversidade, o conservatório 

procura estratégias de apoio a estes alunos, tais como a adaptação dos horários e o alargamento 

dos vários regimes de frequência.  

O corpo docente do CMP apresenta uma grande diversidade étnica e cultural, devido à 

proveniência de professores de vários países diferentes. O CMP conta com cerca de 167 

docentes, sendo que 124 pertencem à formação vocacional e 43 à formação geral.  

 

2.4. Recursos físicos 
Ao longo dos seus 103 anos de existência, o CMP esteve instalado em 3 locais diferentes: desde 

a sua inauguração (1917) até 1975 esteve no n.º 87 da Travessa do Carregal; em 1975 passou a 

ocupar o Palacete Municipal (Palacete Pinto Leite); e a 15 de setembro de 2009 foi realojado na 

ala poente do edifício da Escola Secundária Rodrigues de Freitas e num edifício ao pé desta 

escola construído de raiz, fruto da requalificação levada a cabo pela empresa Parque Escolar. 

As instalações do conservatório refletem as necessidades desta escola, como se comprova pela 

existência de diferentes tipos de salas, adaptadas para os diferentes níveis de ensino e 
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necessidades artísticas dos alunos, privilegiando o isolamento acústico das salas. O edifício 

principal do conservatório (que resulta da requalificação da ala oeste da Escola Secundária 

Rodrigues de Freitas) conta com 5 pisos; as salas de aula das disciplinas teóricas encontram-se 

distribuídas nos pisos 0 e 1; as salas de aula das disciplinas práticas encontram-se distribuídas 

nos pisos -1 e -2. Este edifício dispõe de várias áreas dedicadas a funções específicas, tais como 

sala dos alunos, sala de professores, secretaria, direção, gabinetes dos departamentos, 

reprografia, receção, casas de banho. No edifício construído de raiz situam-se os auditórios, a 

biblioteca, o estúdio de gravação, o piano-bar, as instalações do 1.º Ciclo e outros equipamentos 

de apoio, imprescindíveis a este tipo de ensino. Os alunos do CMP têm ainda acesso a instalações 

físicas partilhadas com os alunos da Escola Secundária Rodrigues de Freitas, tais como cantina, 

bar e espaços para a realização da disciplina de Educação Física. 

 

2.5. Oferta Formativa 
O CMP conta com uma vasta oferta formativa, albergando ciclos de estudo desde o 1.º Ciclo até 

ao Ensino Secundário, inseridos nos diferentes regimes em vigor: integrado, articulado e 

supletivo. Assim, os cursos que estão atualmente em funcionamento nesta escola são a Iniciação 

Musical, o Curso Básico de Música, o Curso Secundário de Música (nas vertentes de instrumento, 

composição, formação musical e canto) e os cursos livres. 

Os instrumentos ministrados são: acordeão; bandolim; canto; clarinete; contrabaixo; cravo; 

fagote; flauta de bisel; flauta; guitarra clássica; guitarra portuguesa; harpa; oboé; órgão; 

percussão; piano; saxofone; trombone; trompa; trompete; tuba; violeta; violino; violoncelo. 

Para além da música erudita, o conservatório oferece formação nas áreas de jazz e música 

popular. 

 

2.6. Organização e gestão escolar 
Os órgãos de gestão do CMP dividem-se em 3 estruturas principais: o Conselho Geral; a Direção 

Executiva; e o Conselho Pedagógico. 

O Conselho Geral é composto por representantes dos professores (7), por representantes do 

pessoal não-docente (2), por representantes dos alunos (2), representantes dos pais e 

encarregados de educação (4), representantes da autarquia (3) e representantes da comunidade 

(3). A Direção Executiva é presidida pelo diretor António Moreira Jorge e pela subdiretora Áurea 

Guerner, fazendo ainda parte da mesma 3 adjuntos. O Conselho Pedagógico é constituído pelo 

presidente e pelo representante de cada um dos departamentos curriculares da escola.  
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O corpo docente do CMP está organizado em 7 departamentos diferentes, de acordo com as 

áreas curriculares: Departamento Curricular dos Instrumentos de Cordas; Departamento 

Curricular dos Instrumentos de Sopros e Percussão; Departamento Curricular dos Instrumentos 

de Teclas; Departamento Curricular de Ciências Musicais; Departamento Curricular de Canto, 

Classes de Conjunto e Acompanhamento; Departamento Curricular de Línguas, Ciências Sociais 

e Humanas e 1.º Ciclo; Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais e 

Expressões. 

 

2.7. Parcerias e protocolos 
O CMP mantém uma estreita ligação com várias entidades e instituições colaborando em 

diversos projetos e iniciativas com as mesmas, destacando-se: Casa da Música; Fundação Eng. 

António de Almeida; Paróquia de Cedofeita; Câmara Municipal do Porto; Junta de Freguesia; 

Associação dos Amigos do Conservatório de Música do Porto; BPI; Coliseu do Porto; Orquestra 

do Norte; Banda Sinfónica Portuguesa; Escolas públicas do ensino vocacional da música; ESMAE; 

ESSE; Universidade Católica; Universidade do Minho; Universidade de Aveiro; Instituto Piaget; 

outras escolas de ensino artístico e do ensino regular; Museu Romântico. 

 

2.8. Projeto Educativo 
O Projeto Educativo do CMP contempla os princípios, os valores, as metas e as estratégias que 

orientam o Conservatório na sua atividade formativa; desta forma, a escola assume: 

A preparação dos alunos, através de uma formação de excelência, orientada para o 

prosseguimento de estudos, no ensino superior; para a entrada no mercado de trabalho, 

em profissões de nível intermédio; para o desenvolvimento cultural do indivíduo, numa 

perspetiva de formação integral; 

A formação específica do aluno, proporcionando-lhe o conhecimento e domínio 

das diversas áreas que integram a sua formação musical. Esta deverá contemplar uma 

sólida formação ao nível da prática instrumental; uma aprofundada formação teórico-

prática ao nível das ciências musicais; uma elevada capacidade de leitura musical; um 

domínio interpretativo de diferentes géneros e estilos musicais; familiaridade com o 
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repertório contemporâneo e competências para a sua interpretação; prática continuada 

de música de conjunto. (Conservatório de Música do Porto, 2020c) 
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3. Caracterização dos intervenientes 

3.1. Aluno A 
O aluno A iniciou o ano letivo com 11 anos e frequenta o 6.º ano (2.º grau) no regime integrado 

no CMP; é aluno desta escola desde o ano letivo anterior e toca saxofone há cerca de 2 anos. O 

tempo letivo semanal da disciplina de Saxofone corresponde a 90 minutos. Este aluno iniciou a 

aprendizagem do instrumento na vertente jazz um ano antes de entrar no conservatório numa 

escola particular onde continua a frequentar as aulas de Saxofone jazz. É um aluno empenhado 

e obtém bons resultados. Ao longo do ano letivo revelou uma grande evolução, tanto a nível de 

execução instrumental como a nível de compreensão musical. Participou pela primeira vez no 

concurso interno do CMP onde ficou classificado em 3.º lugar. 

O aluno mostra-se empenhado e dedicado, tanto na disciplina de Saxofone como nas restantes 

disciplinas, obtendo excelentes resultados em ambas. Apesar de não conseguir manter um 

trabalho regular em todas as semanas devido a uma situação de cariz pessoal, o aluno esforça-

se por compensar o trabalho que não foi realizado na semana anterior. Quando tem 

possibilidade de estudar, o aluno demonstra um trabalho bastante completo e adequado. É um 

aluno extremamente curioso e procura sempre aprender mais, seja de forma autónoma, seja 

através da colocação de questões à professora. O aluno demonstra muito interesse no estudo e 

na audição de jazz, mostrando regularmente os conteúdos de jazz trabalhados à professora de 

Saxofone do CMP. 

O aluno revela muitas capacidades musicais e artísticas e uma excelente capacidade de aquisição 

de competências musicais. As principais dificuldades demonstradas pelo aluno ao longo do ano 

letivo prendem-se com a falta de cuidado na emissão de som e consequente perda de qualidade 

sonora. Adicionalmente, o aluno revela dificuldades na leitura de texto musical com bemóis e 

na realização de articulações nos locais adequados. As suas principais qualidades a nível musical 

são a segurança nas execuções públicas, a interpretação de forma expressiva e a rapidez na 

compreensão dos conteúdos. 

 

3.2. Aluna B 
A aluna B iniciou o ano letivo com 17 anos e frequenta o 12.º ano (8.º grau) no regime integrado 

no CMP; é aluna desta escola desde o ano letivo 2017/2018, correspondendo ao seu 10.º ano, 

e toca saxofone há cerca de 8 anos. O tempo letivo semanal da disciplina de Saxofone 

corresponde a 90 minutos. A aluna iniciou a sua aprendizagem do instrumento no 4.º ano, 

ingressando no ano seguinte no ensino articulado na Academia de Música de Paços de Brandão. 
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No final do 3.º Ciclo, concorreu e ingressou no Curso Secundário de Música na vertente de 

instrumento no CMP. Este ano, a aluna terminará a sua formação de Ensino Secundário e 

pretende concorrer ao Ensino Superior na área da música; no entanto, não pretende concorrer 

apenas a cursos superiores na vertente de instrumento, mas também a cursos superiores na 

vertente de Ciências Musicais e Educação Musical. Ao longo do ano, foi orientada pela 

professora cooperante de forma a tomar as decisões de forma mais consciente e fundamentada. 

A aluna mostra-se empenhada e dedicada no saxofone, revelando interesse através do seu 

estudo e participação regular em masterclasses e outras ações de formação. No entanto, a aluna 

demonstra algumas dificuldades, tanto a nível de expressão musical como dificuldades 

relacionadas com aspetos técnicos do saxofone. As principais dificuldades reveladas a nível 

musical prendem-se com a incapacidade de ouvir a música de forma profunda enquanto toca, 

ou seja, de ouvir o fraseado musical e de o realçar à medida que interpreta as obras. A nível de 

aspetos técnicos relacionados com o saxofone, a aluna apresenta dificuldades na emissão de 

uma coluna de ar estável e contínua (o que, consequentemente, dificulta a sua emissão de notas 

graves e de intervalos longos ligados); apresenta falta de vocalização e consciência tímbrica (que 

se traduz em dificuldades na emissão de harmónicos naturais e num som pouco cuidado, com 

um espectro harmónico pobre). Apesar destas dificuldades, a aluna procura sempre dar o seu 

melhor e superar-se a si mesma; ao longo do ano demonstrou evolução em alguns dos aspetos 

mencionados devido ao seu trabalho. Relativamente à sua atitude em sala de aula, a aluna é 

extremamente cooperante e empenhada, nunca desafiando a autoridade; contudo, a aluna 

revela muita timidez na presença de figuras externas ao normal funcionamento das aulas 

(alunos, professores que não assistam às suas aulas de forma regular, público). Em situação 

performativa, devido à sua timidez, a aluna não explora as suas capacidades musicais ao 

máximo, ficando-se por performances controladas. Ao longo do ano letivo, a professora 

cooperante procurou combater este aspeto através da inscrição da aluna em muitas audições, 

possibilitando-lhe muitos momentos performativos para combater a sua timidez. 

 

3.3. Aluna C 
A aluna C iniciou o ano letivo com 11 anos e frequenta o 6.º ano (2.º grau) no regime integrado 

no CMP; é aluna desta escola desde o ano letivo 2013/2014 e toca saxofone há cerca de 6 anos. 

O tempo letivo semanal da disciplina de Saxofone corresponde a 90 minutos, divididos por 2 

aulas de 45 minutos. A aluna demonstra boas capacidades a nível de saxofone e a nível cognitivo. 

Neste ano letivo participou pela primeira vez no concurso interno do conservatório onde, apesar 

de não ter sido galardoada, teve uma excelente prestação. 
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A aluna revela segurança na execução pública em concertos e audições. Apesar de ensaiar 

poucas vezes com o pianista acompanhador (devido a condicionantes horárias do pianista), a 

aluna revela capacidade de comunicação musical e controlo da sua interpretação. Contudo, no 

trabalho realizado nas aulas, apresenta várias dificuldades a nível rítmico, na construção e 

execução de escalas e no estabelecimento de uma embocadura correta. O facto de ainda não 

possuir uma embocadura estável condiciona a qualidade do seu timbre, sendo este um dos 

aspetos mais trabalhados ao longo das aulas. A nível rítmico, a aluna apresenta dificuldades em 

preparar os conteúdos de forma autónoma e em manter a pulsação estável. Para além destes 

aspetos, a aluna não revela um estudo regular, comprometendo, assim, a sua evolução; por 

diversas vezes ao longo do ano letivo, a aluna manteve os mesmos conteúdos durante várias 

semanas devido à falta de estudo dos mesmos. Contudo, nas semanas em que a aluna apresenta 

um estudo mais profundo dos conteúdos, esta consegue interpretá-los com grande rigor e 

expressividade, levando a professora a referir várias vezes durante as aulas a importância do 

estudo. As dificuldades apresentadas pela aluna na construção das escalas são um reflexo da 

falta de estudo destes conteúdos. Contudo, ao longo do 2.º período, a aluna revelou um estudo 

mais regular e profundo dos conteúdos da aula, podendo este aspeto ser explicado pela 

participação da mesma no concurso interno, que decorreu neste período de tempo. 

 

3.4. Aluno D 
O aluno D iniciou o ano letivo com 7 anos e frequenta o 3.º ano no ensino integrado no CMP, 

que corresponde ao 3.º ano de Iniciação Musical; é aluno desta escola desde o ano letivo 

2017/2018, tendo aqui iniciado a sua aprendizagem musical. O tempo letivo semanal da 

disciplina de Saxofone corresponde a 45 minutos. Apesar da tenra idade, o aluno demonstra 

uma grande capacidade de concentração e um comportamento muito estável e calmo, 

completamente adequado à dinâmica da sala de aula. O aluno revela-se curioso e faz 

regularmente questões de forma a adquirir mais conhecimentos e a esclarecer as suas dúvidas; 

como é natural, devido à sua idade, por vezes estas questões não estão completamente 

relacionadas com a aula, mas geralmente são sobre a temática da música ou do saxofone. Tendo 

em conta a idade do aluno, este apresenta um estudo regular e consciente do instrumento; 

ainda assim, por vezes ocorrem alguns desleixos devido a aspetos familiares, mas que são 

sempre comunicados pelos encarregados de educação à professora. O acompanhamento dos 

encarregados de educação no estudo do aluno é notório, comprovando-se através da constante 

comunicação com a professora e do esclarecimento de dúvidas musicais com a mesma, de forma 

a poderem orientar o estudo do aluno da melhor forma. Apesar do estudo regular do aluno, a 
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dinâmica das aulas é inconstante, na medida em que, por vezes, o aluno apresenta os conteúdos 

dominados e, em outras, apresenta muitas dificuldades; frequentemente, estas dificuldades 

estão relacionadas com a emissão de som e com a embocadura. 

A nível musical, o aluno revela imensas capacidades, tais como uma leitura bastante avançada 

para o seu nível de formação, a sua excelente capacidade de memorização e a sua boa 

compreensão dos conteúdos. Contudo, apresenta muitas dificuldades no controlo da 

embocadura; apesar de conseguir emitir todas as notas do saxofone, o aluno sente dificuldades 

em controlar os registos extremos do saxofone (agudo e grave). Ao longo do ano foi realizado 

um trabalho que incidiu no estabelecimento de uma embocadura controlada e estável, de forma 

a conseguir emitir um som mais cuidado a nível tímbrico. Devido à exigência da professora 

cooperante, este aluno apresentou uma grande evolução ao longo de todo o ano letivo. 

 

3.5. Classe de Conjunto – Música de Câmara (Duo de flauta e saxofone) 
Este duo de música de câmara foi formado no início deste ano letivo, sendo composto pela aluna 

B (saxofone) e pela aluna E (flauta transversal). A aluna E iniciou os seus estudos musicais no 

CMP no ano letivo de 2008/2009, correspondendo ao seu 1.º ano; atualmente encontra-se a 

frequentar o 8.º grau nesta escola, no regime supletivo. O tempo letivo deste duo corresponde 

a 45 minutos e, inicialmente, seria dedicado a um quarteto de saxofones; no entanto, devido a 

constrangimentos horários, o mesmo foi reestruturado para um duo de saxofone e flauta 

transversal. Inicialmente, as alunas revelaram interesse e curiosidade na exploração desta 

formação instrumental, apesar de nunca terem tido oportunidade de a trabalhar. Contudo, no 

decorrer do ano letivo, as alunas foram perdendo o interesse e desleixando-se no estudo para 

o duo. Adicionalmente, ocorreram diversas faltas por parte das alunas que impossibilitaram a 

realização de um trabalho contínuo. 

O estabelecimento do repertório a trabalhar foi uma das dificuldades iniciais mais sentidas, 

tanto pelas alunas como pela professora; isto deveu-se ao facto de esta formação instrumental 

ser incomum e de não existir o apoio de um pianista acompanhador. Assim, as obras 

interpretadas pelas alunas baseiam-se em transcrições de peças já existentes para outros 

instrumentos e nos duetos de choro de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Ao longo do ano foram 

interpretados vários duetos de choro, como forma de trabalhar as características deste género 

musical; no entanto, as alunas não demonstraram uma evolução significativa na interpretação 

estilística deste tipo de repertório, sendo necessário trabalhar constantemente os mesmos 

conteúdos. 
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As alunas revelaram várias dificuldades no trabalho de música de câmara, tendo todas estas 

dificuldades uma origem comum: a falta de audição consciente enquanto tocam. Assim, 

surgiram frequentemente vários problemas musicais, como a desafinação, o desencontro, 

diferentes formas de articular, linguagens estilísticas diferentes e frases sem condução musical. 

Ao longo das aulas foram realizados vários exercícios que promoveram a escuta consciente das 

alunas, no entanto, o trabalho realizado não se tornava permanente. Apesar de tudo isto, as 

alunas foram capazes de preparar vários concertos e audições ao longo do ano letivo. 

 

3.6. Professora cooperante 
Isabel Anjo é natural de Vila Nova de Gaia e iniciou os seus estudos musicais com o pai (Jorge 

Anjo) e com o maestro Manuel Poço Sanches. Ao longo da sua formação, frequentou o 

Conservatório de Música do Porto (na classe do professor Francisco Ferreira) e a Escola Superior 

de Música e Artes do Espetáculo do Porto (na classe do professor Henk van Twillert). Realizou a 

profissionalização em serviço na Universidade Aberta e a pós-graduação em Ciências da 

Educação (especialização em Políticas Educativas) na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto. Isabel frequentou masterclasses com alguns dos mais 

importantes saxofonistas do panorama mundial, tais como Jean-Yves Formeau, Pierric Lemain, 

Joel Batteau, Stephane Laporte, Vincent David, Ed Bogard, Claude Delangle, Henk van Twillert, 

Mario Marzzi, Rob Hauser, Bart Kok e José Massarão.  

A nível de experiência pedagógica, Isabel já lecionou as disciplinas de Saxofone e de Classe de 

Conjunto em várias escolas: Academia de Música de Santa Maria da Feira, Academia de Música 

do Orfeão de Ovar, Academia de Música de Espinho, Academia de Música José Atalaia, Escola 

de Música de Perosinho, Academia de Música de Vale de Cambra e Conservatório de Música de 

Águeda. Atualmente encontra-se a lecionar no Conservatório de Música do Porto, Fórum 

Cultural de Gulpilhares e Academia de Música de Paços de Brandão. Orientou masterclasses na 

Academia de Música de Vale de Cambra, Academia de Música de Paços de Brandão, Fórum 

Cultural de Gulpilhares e na ilha de São Miguel. 

Atualmente, desenvolve a sua atividade artística com o Quarteto Unisax, GayaQuintet, 

Heartbrearkers e Banda Sinfónica Portuguesa. 
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4. Organização das práticas pedagógicas no âmbito do estágio 

4.1. Planificação anual 
O estágio teve início no dia 10 de outubro de 2019 e terminou no dia 21 de maio de 2020. Devido 

à situação de pandemia mundial COVID-19, a planificação realizada no início do ano letivo sofreu 

várias alterações e teve necessidade de ser adaptada à nova realidade do ensino. As aulas 

passaram a ser lecionadas à distância com recurso a meios tecnológicos, substituindo, assim, o 

tradicional ensino presencial. A partir do dia 9 de março, o CMP restringiu a entrada de pessoas 

externas à escola, incluindo professores estagiários; desta forma, não foi possível à professora 

estagiária assistir às aulas durante essa semana. A partir do dia 16 de março, foram adotadas 

medidas de ensino à distância que vigoraram até ao final do ano letivo; após uma adaptação 

inicial com recurso a gravações, foi implementado o ensino síncrono com recurso à plataforma 

Microsoft Teams; desta forma foi possível aos professores estagiários continuar a acompanhar 

o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. No entanto, devido às especificidades desta 

tipologia de ensino, as aulas foram encurtadas, passando a ser lecionados apenas períodos de 

30 minutos semanais para cada aluno. Não foi possível à professora estagiária acompanhar à 

distância a disciplina de Classes de Conjunto (devido à sua especificidade prática, esta disciplina 

não foi lecionada) e o aluno D (devido a sua dinâmica familiar, este aluno não realizou aulas 

síncronas). 

A planificação anual dos alunos de prática pedagógica foi definida em conjunto pela orientadora 

cooperante e pela professora estagiária no início do ano letivo; esta planificação procurou ir de 

encontro aos conteúdos programáticos de cada grau e às necessidades de cada aluno. A 

orientadora cooperante, devido ao seu conhecimento mais profundo dos alunos, teve um papel 

muito importante neste processo, orientando a professora estagiária em relação às capacidades 

e às limitações de cada um. As aulas lecionadas pela professora estagiária não foram definidas 

nesta planificação pois, em debate com a orientadora cooperante, foi determinado que as 

mesmas seriam definidas ao longo do aluno letivo de acordo com as necessidades dos alunos. 

Este aspeto deveu-se ao facto de a orientadora cooperante considerar que não é possível prever 

de forma exata a preparação do aluno para as suas atividades musicais (aulas, audições, 

concurso), podendo ser necessária a lecionação da professora cooperante de forma mais intensa 

em algumas épocas do ano letivo, como por exemplo, na preparação de um concurso. Assim, foi 

considerada mais vantajosa a planificação a curto prazo, observando a forma como os alunos 

reagiam à professora estagiária e observando também as suas necessidades educacionais. De 

acordo com o regulamento da disciplina de PES, a mestranda deveria realizar entre 25% a 70% 

do trabalho letivo total dos alunos em prática pedagógica de coadjuvação letiva; assim, foi 
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lecionado um total de 20 aulas pela professora estagiária, distribuídas pelo aluno A (7 aulas), 

aluna B (8 aulas) e Classe de Conjunto (5 aulas). De uma forma geral, as aulas processaram-se 

de forma semelhante entre si, sendo adaptadas ao contexto de formação de cada aluno. As 

aulas lecionadas pela professora estagiária procuraram seguir o modelo das aulas da 

orientadora cooperante, de forma a proporcionar aos alunos continuidade pedagógica. 

As atividades organizadas pela professora estagiária nesta escola foram debatidas com a 

orientadora cooperante, de forma a compreender a melhor forma de as concretizar e a auxiliar 

no processo burocrático da sua organização. Duas das atividades foram propostas pela 

professora estagiária (Workshop Pilates Clínico para Músicos e a apresentação pública do 

projeto de investigação Exploração de Géneros Musicais Contemporâneos nas Aulas de 

Saxofone) e uma pela orientadora cooperante (Tertúlia informal “À conversa com…”). Aquando 

da realização da planificação anual, a orientadora cooperante também apresentou um conjunto 

de atividades já estabelecidas que iriam ser realizadas na escola, em que a professora estagiária 

poderia participar de forma ativa nas mesmas; deste conjunto de atividades, foram escolhidas 

para participação a celebração do Dia Mundial do Saxofonista e a Masterclasse de saxofone com 

o professor Henrique Portovedo.  

 

4.2. Plano curricular da disciplina de Saxofone e Classe de Conjunto 
O Conservatório de Música do Porto não dispõe de um programa curricular convencional da 

disciplina de Saxofone, apresentando apenas uma lista de repertório/suportes pedagógicos. 

Este documento encontra-se organizado por graus de ensino e contempla todos os níveis de 

ensino ministrados nesta escola, desde a Iniciação Musical (1.º ano) até ao 8.º grau (12.º ano). 

Para cada um dos níveis é apresentado um conjunto de métodos e peças e, em alguns casos, 

obras completas. Esta lista de repertório apresenta uma grande extensão, encontrando-se 

listadas na mesma mais de 450 obras, pertencentes às 3 categorias mencionadas anteriormente 

(consultar Anexo II - Lista de repertório/suportes pedagógicos da disciplina de Saxofone do 

Conservatório de Música do Porto). Relativamente à disciplina de Música de Câmara/Classe de 

Conjunto, a escola não dispõe de um programa próprio. 
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4.3. Metodologias de ensino-aprendizagem 
As metodologias de ensino-aprendizagem adotadas ao longo do ano letivo foram variadas na 

sua qualidade, mas regulares na sua aplicação; ou seja, apesar de ter sido utilizado um grande 

conjunto de metodologias, estas foram aplicadas de forma regular sem existir uma quebra. 

Apesar da regularidade no modo de lecionação das aulas, estas foram sempre adaptadas às 

necessidades e características dos alunos. De uma forma geral, destaca-se a importância dada à 

comunicação entre o aluno e o professor e a sua concretização de forma positiva, pois este é 

um dos elementos que influencia o alcance do sucesso. Uma boa comunicação na sala de aula 

envolve o pensamento do professor na preparação, planeamento, implementação e 

comunicação das ideias de forma a que exista aprendizagem.  

Foram utilizados vários métodos de comunicação no contexto de sala de aula, incluindo a 

comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal concretizou-se na 

elaboração de comentários, apresentação de sugestões, correção de aspetos musicais e na 

emissão de incentivos com o objetivo de aumentar a motivação do aluno; todos estes métodos 

denotam a presença do método expositivo, em que o professor se constitui como o agente 

principal no processo de ensino. Ainda na comunicação verbal, foi promovida a aprendizagem 

através da questionação; neste tipo de aprendizagem, o professor deixa de ser o foco no 

processo de ensino-aprendizagem, passando a ser o aluno o principal agente deste processo. A 

comunicação não verbal englobou aspetos físicos, tais como gestos e onomatopeias, mas 

também aspetos musicais, tais como a execução ou entoação de passagens, com o objetivo de 

transmitir musicalmente a ideia pretendida. Este tipo de comunicação, privilegiou a 

aprendizagem por imitação, em que o aluno imita o resultado sonoro ouvido. 

Outro aspeto que merece destaque na metodologia de ensino adotada é a presença de 

estímulos positivos no contexto de sala de aula; este aspeto remete para a importância da 

manutenção (e possível aumento) da motivação do aluno. Ao longo das aulas, foi balanceada a 

quantidade de observações críticas e a quantidade de incentivos e estímulos positivos na 

aprendizagem. Uma outra estratégia adotada para o aumento da motivação dos alunos foi o 

estabelecimento de objetivos claros e concretizáveis, permitindo-lhes regular a sua 

aprendizagem de uma forma mais consciente e autónoma. 

Relativamente à adoção do ensino à distância, que se constituiu como uma alternativa ao ensino 

presencial devido à pandemia COVID-19, foram adotadas metodologias de ensino-

aprendizagem diferenciadas. A adaptação ocorreu de forma progressiva: nas primeiras semanas 

foram realizadas atividades assíncronas a que a professora estagiária não teve acesso; a partir 

da segunda semana do 3.º período, as aulas assumiram a forma síncrona em sessões de 30 
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minutos com cada aluno, através da plataforma Microsoft Teams. As metodologias adotadas 

foram adaptadas em função das necessidades de aprendizagem de cada um dos alunos e tendo 

em vista a rentabilização do tempo letivo; assim, as aulas foram bastante objetivas e focadas na 

execução instrumental dos alunos. De uma forma geral, nas aulas, após a execução de cada um 

dos conteúdos, os alunos ouviram uma apreciação crítica acerca do trabalho apresentado, assim 

como sugestões de exercícios e conselhos musicais a aplicar. Para além da proteção de saúde 

pública concedida por esta metodologia de ensino, esta dotou os alunos de uma grande 

capacidade de autonomia na medida em que estes tiveram o papel de regular as suas 

aprendizagens de forma mais ativa. Por outro lado, apresentou algumas limitações devido ao 

pouco tempo letivo atribuído a cada aluno, que não permitiu uma exploração aprofundada dos 

conteúdos nas aulas, e à incapacidade do trabalho de vários aspetos técnico-musicais, como o 

timbre e a execução em conjunto (tanto com a professora como com o piano). Para além destes 

aspetos limitadores, existiram vários constrangimentos tecnológicos como a falta de qualidade 

sonora e visual das chamadas de vídeo e vários problemas de conetividade. Apesar de todos 

estes aspetos, o constrangimento decorrente da lecionação à distância, constituiu-se, em última 

instância, como uma excelente oportunidade de aprendizagem para a mestranda, na medida 

em que exigiu uma grande capacidade de adaptação e criatividade para tornar esta metodologia 

de ensino o mais atrativa e eficiente para os alunos. 

 

4.4. Tipos de registo: relatório e planificação de aula 
No âmbito do Estágio Pedagógico foram efetuados 2 tipos de registo: o relatório de aula e a 

planificação de aula. Os relatórios foram preenchidos com a informação relativa a cada uma das 

aulas assistidas ou lecionadas; as planificações foram apenas efetuadas no caso das aulas 

lecionadas pela professora estagiária. 

A estrutura do relatório inclui campos identificativos (número de aula, data, horário da aula, 

sala, identificação dos intervenientes, da disciplina e do grau de ensino) e campos descritivos 

(conteúdos, recursos materiais, resumo da aula, competências trabalhadas e comentários). Os 

relatórios de aula foram preenchidos com a informação das aulas assistidas e lecionadas de 

todos os alunos (alunos com os quais foi realizada a prática de coadjuvação letiva e alunos 

inseridos na observação de prática pedagógica da orientadora cooperante). 

A estrutura da planificação de aula inclui campos identificativos (número de aula, data, horário 

da aula, sala, identificação dos intervenientes, da disciplina e do grau de ensino) e campos de 
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planificação (contextualização, objetivos gerais e específicos, competências gerais e específicas, 

recursos materiais, conteúdos, descrição das estratégias de aprendizagem e comentários).  

De seguida, estão expostos os modelos utilizados para o relatório de aula e para a planificação 

de aula. Os relatórios e as planificações preenchidos encontram-se no Anexo III – Relatórios de 

aula e no Anexo IV – Planificações de aula. 

 

Tabela 1 - Modelo de relatório de aula 

N.º de aula 

 

Data 

 

Horário 

 

Sala 

 

Professora cooperante 

Isabel Anjo 

Professora estagiária 

Ana Sousa 

Disciplina: 

 

Aluno: 

 

Ano/Grau: 

 

Conteúdos: 

•  

Recursos materiais: 

•  

 

Resumo da aula 

 

 

 

Competências específicas desenvolvidas 

•  

 

 

Comentários/observações 
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Tabela 2 - Modelo da planificação de aula 

N.º de aula 

 

Data 

 

Horário 

 

Sala 

 

Professora cooperante 

Isabel Anjo 

Professora estagiária 

Ana Sousa 

Disciplina: 

 

Aluno: 

 

Ano/Grau: 

 

Contextualização 

 

 

Objetivos gerais 

 

Objetivos específicos 

 

 

Competências a desenvolver 

 

Competências específicas a desenvolver 

Conteúdos: 

•  

Recursos materiais: 

•  

Descrição das estratégias de aprendizagem 

Comentários/observações 

 

 

4.5. Análise crítica da atividade docente 
Ao longo da realização do estágio, foi possível compreender os aspetos principais do ensino e 

da aprendizagem do saxofone e de música de câmara no contexto de EAE. Relativamente à 

prática pedagógica da mestranda como docente, esta procurou dar continuidade ao trabalho já 

realizado pela orientadora cooperante e, simultaneamente, introduzir novos elementos no 

ensino, tais como novos conteúdos e formas de trabalho, mas sempre em conformidade com o 

trabalho realizado anteriormente. A lecionação foi sempre baseada nas características e 

necessidades de cada aluno em conformidade com os objetivos curriculares estabelecidos para 

cada grau de ensino. 

De uma forma geral, destacam-se 4 aspetos principais nas aulas lecionadas pela mestranda: a 

presença de estímulos positivos no ensino; o estabelecimento de objetivos claros e concretos; 
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a colocação do aluno no centro da sua aprendizagem; a identificação de problemas e a 

apresentação de várias soluções para a resolução dos mesmos.  

A presença de estímulos positivos no ensino foi uma constante ao longo de todo o estágio; a 

utilização destes estímulos prende-se com a necessidade de manter os alunos motivados e 

interessados na aprendizagem do instrumento. Adicionalmente, a sua aplicação traz ao aluno 

um sentido de valorização do trabalho por ele realizado, tornando-o mais recetivo a comentários 

construtivos e a sugestões musicais. O estabelecimento de objetivos claros e concretos foi 

importante na medida em que ajudou os alunos a autorregularem-se, organizando de forma 

consciente o seu estudo e estabelecendo os seus próprios objetivos de forma autónoma. De 

modo adicional, estes objetivos contribuíram para a motivação dos alunos que, através da sua 

concretização, sentiram satisfação ao alcançarem as suas metas. Um aspeto bastante estudado 

e procurado é a colocação do aluno no centro da sua aprendizagem, passando este a ser o 

principal agente responsável pelo seu processo de aprendizagem. Este aspeto foi praticado 

através da frequente colocação de questões orientadoras na exploração do conteúdo musical, 

procurando a expressão verbal das ideias musicais por parte dos alunos e a identificação dos 

aspetos e formas de trabalhar por parte dos mesmos. Por último, um dos aspetos presentes na 

forma de trabalho adotada foi a identificação dos problemas e a apresentação de várias soluções 

para a sua resolução. Em conformidade com o aspeto anterior, esta poderia ocorrer de duas 

formas: a identificação do aspeto por parte do professor e a consequente indicação de várias 

formas de resolução (para que o aluno tivesse opção de escolha na resolução do problema); ou 

a identificação do aspeto pelo aluno e a apresentação de uma forma de resolução pelo mesmo. 

De qualquer das formas, o aluno assume um papel ativo na sua aprendizagem. 

Devido à observação ativa da lecionação da orientadora cooperante no contexto de estágio, a 

mestranda pode compreender e adquirir algumas competências importantes a aplicar neste 

contexto. Uma das mais importantes, prende-se com a gestão de tempo e organização das aulas, 

aspeto em que a mestranda demostrou inicialmente mais dificuldades; isto deveu-se a duas 

razões principais: a dedicação de muito tempo a cada um dos conteúdos e a sua consequente 

exploração ao pormenor; e a intenção de abordar uma grande quantidade de conteúdos em 

cada aula. Ao longo do estágio, a mestranda compreendeu que não é necessário abordar todos 

os pormenores de um conteúdo na mesma aula, pois pode correr o risco de atingir a saturação 

do aluno, tornando a aula menos frutífera. Assim, a simplificação da quantidade e da qualidade 

dos conteúdos foi outra das competências adquiridas pela aluna; esta compreendeu que a 
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premissa less is more2 é aplicável no contexto de ensino. Por último, destaca-se também o 

incentivo dado pela orientadora cooperante para os alunos se superarem a si mesmos e 

procurarem novos desafios, mantendo assim a sua motivação. 

As deslocações por parte do orientador de estágio Romeu Costa à escola cooperante 

constituíram-se como importantes momentos de avaliação formativa. Após as observações da 

atividade letiva da mestranda, foram realizadas sessões reflexivas com a mesma, em conjunto 

com a orientadora cooperante e o orientador de estágio. Estas sessões tiveram como principal 

objetivo a reflexão sobre as práticas pedagógicas adotadas; nestas sessões a mestranda teve 

oportunidade de contextualizar e apresentar o trabalho realizado com o aluno em questão, 

assim como justificar as suas opções pedagógicas. Adicionalmente, o orientador de estágio 

realizou vários comentários construtivos e deu algumas sugestões pedagógicas a aplicar no 

futuro com a aluna em questão.  

 
2 Menos é mais. 
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5. Atividades não letivas 

5.1. Organização de atividades3 

5.1.1. Tertúlia informal “À conversa com…” 
A tertúlia informal “À conversa com…” decorreu no dia 19 de dezembro de 2019 pelas 15h30 na 

sala polivalente do Conservatório de Música do Porto (CMP). Apesar da sua realização ter sido 

anunciada no Pequeno Auditório, a atividade foi recolocada na sala polivalente por motivos de 

gestão de espaços. Foi organizada em conjunto pelas professoras estagiárias Mariana Silva e Ana 

Sousa e contou com a participação das mesmas como oradoras e orientadoras desta tertúlia. 

Originalmente, esta tertúlia foi idealizada como uma conversa informal com os alunos de 

Saxofone CMP sobre percurso musical. Contudo, ao longo do 1.º período, as professoras 

estagiárias aperceberam-se da importância da abordagem de alguns temas com os alunos de 

Saxofone desta escola, relacionados especificamente com a respiração, produção de som, 

embocadura e projeção de som. Devido a esta razão, a temática inicial desta tertúlia foi 

adaptada, de forma a corresponder às necessidades apresentadas pelos alunos da escola. A 

divulgação da atividade foi realizada através da elaboração e partilha de um cartaz nas redes 

sociais; adicionalmente, durante as aulas individuais, as professoras da escola incentivaram os 

seus alunos à participação na mesma. A organização e planificação da atividade foi da total 

responsabilidade das professoras estagiárias, não requerendo nenhuma preparação prévia por 

parte dos alunos. 

A tertúlia teve a duração de cerca de 1h30 e contou com a participação de 9 alunos de Saxofone 

do CMP, alunos pertencentes às classes das 3 professoras da escola. Duas das professoras de 

Saxofone do CMP (Isabel Anjo e Anabela Araújo) estiveram presentes durante uma parte da 

tertúlia, tendo incentivado os alunos à participação ativa na mesma. Os alunos participantes 

formaram um grupo bastante heterogéneo, pois estiveram presentes alunos desde o 2.º até ao 

12.º ano, distribuídos pelos diferentes níveis de escolaridade (1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e 

Ensino Secundário). Apesar da diferença de idade entre os participantes, foi estabelecido um 

clima propício à aprendizagem e todos participaram de forma ativa. 

A tertúlia iniciou-se com a apresentação das professoras orientadoras (Ana Sousa e Mariana 

Silva) tendo sido referidos aspetos como o percurso musical, atividades musicais desenvolvidas 

na atualidade e outros aspetos relevantes. De seguida, cada aluno apresentou-se de forma 

individual, referindo alguns aspetos musicais relevantes sobre si. A primeira temática abordada 

foi a respiração, tendo sido orientada pela professora Mariana Silva; foram realizados vários 

 
3 Consultar Anexo V – Registos visuais da organização de atividades no âmbito do estágio. 
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exercícios com o objetivo de explorar a respiração diafragmática e a resistência dos alunos. Os 

exercícios foram explicados inicialmente pela professora, tendo depois sido executados em 

conjunto por todos os participantes; estes exercícios foram realizados em duas versões: a 

primeira, com todos os alunos deitados; a segunda, com todos os alunos de pé. Alguns alunos 

demonstraram empenho e interesse nestes exercícios, no entanto, outros demonstraram algum 

desinteresse, pois realizaram os exercícios de forma conscientemente desleixada. Apesar disto, 

o balanço destes exercícios foi positivo pois a maior parte dos alunos demonstrou empenho na 

realização dos mesmos. A segunda temática trabalhada foi a produção de som e foi orientada 

pela professora Ana Sousa. Foram realizados vários exercícios que utilizaram apenas a boquilha 

do instrumento (que posteriormente foram complementados com exercícios que utilizaram o 

tudel e a boquilha); estes exercícios procuraram trabalhar a estabilidade e a flexibilidade na 

produção do som, assim como a adequação da embocadura. A execução destes exercícios foi 

alternada entre execução em conjunto e execução individual de forma a permitir que os alunos 

explorassem os aspetos a trabalhar e, de seguida, analisassem a sua prestação; demonstraram 

bastante empenho na realização destes exercícios e superaram algumas das dificuldades 

apresentadas. A última temática trabalhada foi a projeção do som do saxofone; os exercícios 

associados a esta temática foram realizados com o saxofone e foram orientados por ambas as 

professoras. Foram realizados exercícios de projeção sonora que combinaram elementos dos 

exercícios realizados anteriormente e que, através da consciencialização e da flexibilidade da 

embocadura, exponenciaram a projeção do som de cada um dos alunos. Foram trabalhados os 

diferentes registos do saxofone (agudo, médio e grave) e uma parte dos alunos conseguiu 

executar o exercício nos 3 três registos sem grandes dificuldades. Para terminar a tertúlia, foi 

aberto um espaço para questões; isto permitiu que os alunos apresentassem e esclarecessem 

algumas das suas dúvidas relativas ao saxofone. Foram abordados temas como o vibrato, 

dedilhações e harmónicos. 

No final da sessão foi feito o balanço da mesma em conjunto com os alunos, tendo apenas um 

referido que não considerava que estes exercícios lhe seriam úteis no futuro. De uma forma 

geral, o balanço foi bastante positivo, tanto na execução adequada dos exercícios como na 

abertura dos alunos para a realização dos mesmos. Esta atividade contribuiu para a consolidação 

das noções de respiração, embocadura, produção e projeção de som dos alunos através da 

realização de vários exercícios práticos.  
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5.1.2. Workshop Pilates Clínico para Músicos 
O workshop Pilates Clínico para Músicos decorreu entre as 10h30 e as 12h do dia 29 de fevereiro 

de 2020 na sala polivalente do Conservatório de Música do Porto (CMP). Este workshop foi 

orientado pela fisioterapeuta Marisa Branco e contou com a presença de 9 participantes. Marisa 

Branco, para além de exercer a sua profissão como fisioterapeuta e instrutora de Pilates clínico, 

também possui conhecimentos musicais (devido a estudos anteriores na área da música no 

instrumento de saxofone). Desta forma, aliando os seus conhecimentos nas duas áreas, Marisa 

Branco ministrou uma aula de Pilates clínico focada nas principais regiões do corpo em que os 

músicos demonstram mais fragilidades físicas. Os participantes do workshop constituíram um 

grupo heterogéneo, com idades compreendidas entre os 12 e os 46 anos, contando com a 

participação de 6 indivíduos do sexo feminino e 3 do sexo masculino. Estiveram presentes alunos 

e professores do CMP, alunos e professores externos à escola (incluindo alunos da Universidade 

de Aveiro) e a encarregada de educação de um aluno do CMP. Os instrumentos tocados pelos 

participantes foram saxofone, viola d’arco, guitarra, tuba, oboé e flauta transversal. De uma 

forma geral, destaca-se a maior presença de elementos do sexo feminino e de instrumentistas 

de sopro. A divulgação do workshop ocorreu através da partilha de um cartaz elaborado para 

este efeito nas redes sociais; através do envio de um email para os professores do CMP com as 

informações sobre o mesmo e através de conversas informais com vários alunos. A organização 

e divulgação do workshop foi da responsabilidade da professora estagiária Ana Sousa, que 

idealizou a temática deste workshop, lançando o desafio a Marisa Branco para o ministrar. 

O workshop foi iniciado com uma apresentação por Marisa Branco sobre a condição física dos 

músicos e o que estes poderiam beneficiar com a prática de Pilates clínico, tendo sido suportada 

por um PowerPoint. Esta apresentação teve a duração de cerca de 20 minutos e abordou temas 

como a génese do que é o Pilates clínico, as principais dores e lesões apresentadas pelos 

músicos, quais os fatores de risco, o exercício terapêutico como forma de prevenção e 

recuperação de lesões e quais as posturas corretas a adotar na execução instrumental. O Pilates 

clínico, tal como apresentado por Marisa Branco, é uma modificação ao método de Pilates feita 

por fisioterapeutas e consiste num conjunto de exercícios adaptados dos originais que estão 

divididos em vários graus de dificuldade, tendo por objetivos a prevenção de lesões e a 

reabilitação física. Após esta apresentação, foi ministrada uma aula de Pilates clínico que incidiu 

sobre as regiões corporais em que os músicos apresentam mais lesões (ombros, braços e costas); 

esta aula foi constituída por exercícios de nível 1, ou seja, para iniciantes. Alguns dos aspetos 

trabalhados nesta aula foram a respiração diafragmática, a ativação do centro corporal e a 

mobilidade; foram realizados vários exercícios que permitiram trabalhar todos estes aspetos 
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através de diferentes posições. Ao longo da aula, Marisa Branco fez várias analogias com a 

prática instrumental, explicando a função de cada exercício em relação às lesões apresentadas 

pelos músicos. A aula terminou com uma discussão aberta em que todos os participantes 

puderam participar, expressando a sua opinião perante a temática do workshop, fazendo 

perguntas e comentários sobre a mesma. De uma forma geral, os participantes mostraram-se 

bastante recetivos e interessados, revelando interesse em continuar a prática de Pilates clínico. 

Foram colocadas várias questões à orientadora do workshop, relacionadas não só com o 

conteúdo desta aula, mas também com experiências pessoais dos próprios participantes. Por 

fim, foi realizada uma atividade que promoveu a prática de uma boa postura na execução 

instrumental através da experimentação da execução de instrumentos musicais (saxofone e 

flauta transversal) com uma postura correta, orientada pela fisioterapeuta. Após o término do 

workshop, vários dos participantes permaneceram na sala para falarem pessoalmente com a 

orientadora e partilharem um pouco da sua experiência com a mesma. Este workshop permitiu 

aos participantes conhecerem as vantagens da prática de Pilates clínicos em conexão com a 

prática instrumental. Adicionalmente, os participantes beneficiaram da experiência de uma aula 

dedicada aos principais problemas apresentados pelos músicos e experimentaram a execução 

instrumental de uma postura correta. 

 

5.1.3. Apresentação pública do projeto de investigação Exploração de Géneros 

Musicais Contemporâneos nas Aulas de Saxofone 
Esta atividade teria lugar na primeira semana de aulas do 3.º período, no entanto, não pode ser 

realizada devido ao encerramento das escolas, determinado a 16 de março devido à pandemia 

mundial COVID-19. A atividade consistiria num concerto comentado, em que participariam os 

alunos envolvidos no projeto de investigação (aluno A e aluna B) e a professora estagiária Ana 

Sousa. Os alunos iriam interpretar as peças de géneros musicais contemporâneos trabalhadas 

ao longo do período (Aquarius de Barry Cockcroft e Frost de Marc Mellits) e seria realizada uma 

apresentação oral do projeto de investigação. Esta apresentação teria como conteúdos a 

contextualização do projeto implementado, uma contextualização de cada uma das obras que 

iriam ser interpretadas e uma contextualização teórica sobre o tema, com o objetivo de 

sensibilizar os alunos e professores da escola para a importância não só do conhecimento, mas 

também do trabalho deste repertório em contexto de sala de aula. Adicionalmente, no final da 

sessão, as pessoas presentes no público poderiam colocar questões ou apresentar as suas 

conclusões relativas a este tema, abrindo uma espécie de debate informal.  
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Esta atividade seria realizada no Grande Auditório do CMP e seria aberta ao público, tanto 

interno (alunos, professores e pessoal não-docente da escola) como externo (restante 

comunidade). A atividade seria divulgada através da colocação de cartazes na escola e através 

da partilha dos mesmos nas redes sociais e a sua organização seria da responsabilidade da 

professora estagiária Ana Sousa. 

 

5.2. Participação ativa em ações a realizar no âmbito do estágio4 

5.2.1. Dia Mundial do Saxofonista 
A classe de Saxofone do Conservatório de Música do Porto organizou uma atividade para 

celebrar o Dia Mundial do Saxofonista; esta atividade teve lugar no dia 6 de novembro de 2019, 

pelas 13h20, com início na área de alunos do CMP, estendendo-se para os corredores e para a 

entrada da escola. Foi realizado um flash mob, em que participaram vários intervenientes: uma 

parte dos alunos da escola (cerca de 20), as 3 professoras de Saxofone da escola e as 2 

professoras de Saxofone estagiárias. Foi interpretada a melodia tradicional Frère Jacques em 

forma de cânone simples. Os intervenientes foram divididos em 4 grupos; o primeiro grupo 

iniciou a execução da peça, seguindo-se do segundo, do terceiro e do quarto, realizando 

entradas sucessivas da melodia. O resultado foi uma grande massa sonora onde se ouviam todas 

as frases do tema musical em simultâneo. Após começarem a tocar, os 4 grupos (que estavam 

espalhados em 4 áreas diferentes) foram ao encontro uns dos outros, tocando a melodia pelos 

corredores do conservatório, dirigindo-se à entrada principal desta escola. Foram vários os 

alunos e pais que estiveram a assistir a este momento musical, tendo a escola parado por alguns 

minutos para celebrar o Dia Mundial do Saxofonista. No final da mesma, a professora Isabel Anjo 

deu algumas palavras sobre a celebração que estava a ser realizada, referindo o aniversário de 

nascimento de Adolphe Sax, criador do saxofone. A atividade foi muito bem recebida, tanto 

pelos participantes, como pelo público e pela direção da escola (na pessoa do diretor, António 

Moreira Jorge). Os alunos mostraram grande interesse e dedicação, assim como muita alegria 

ao participarem; a atividade contribuiu para a consolidação de espírito de grupo (ao 

participarem numa atividade com um grande grupo) e para a entreajuda entre os vários alunos 

(os mais velhos procuraram ajudar os mais novos, quando estes demonstravam dificuldades). 

As professoras e as professoras estagiárias tiveram um papel importante, na medida em que 

lideraram os grupos e organizaram toda a atividade. Apesar de se constituir como um flash mob, 

esta atividade foi anunciada e divulgada à comunidade escolar geral através da colocação de 

 
4 Consultar Anexo VI – Registos visuais da participação em ações a realizar no âmbito do estágio. 
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cartazes na escola e da partilha dos mesmos nas redes sociais. A preparação da atividade 

(aprendizagem do tema Frère Jacques pelos alunos) ocorreu ao longo dos meses de outubro e 

novembro, durante as aulas individuais de cada aluno; no dia 6 de novembro, antes da 

apresentação da mesma, foram dadas instruções verbais com o objetivo de orientar e coordenar 

a atividade. 

 

5.2.2. Masterclasse de saxofone com o professor Henrique Portovedo 
No dia 7 de dezembro de 2019 realizou-se uma masterclasse de saxofone orientada pelo 

professor Henrique Portovedo no Conservatório de Música do Porto. O professor Henrique 

Portovedo é um saxofonista português reconhecido no panorama nacional e internacional, 

destacando-se o seu trabalho na música contemporânea. Esta masterclasse teve lugar entre as 

10h e as 16h na sala -2.06 do CMP e contou com a participação ativa de 7 alunos (alunos internos 

do CMP e alunos externos à escola) e com a assistência de várias pessoas ao longo do dia 

(professoras da escola, professora estagiária, encarregados de educação de alguns dos alunos 

participantes na masterclasse). Os alunos que participaram ativamente encontravam-se em 

diferentes níveis de formação, desde a Iniciação Musical ao Ensino Secundário. Apesar desta 

diferença, foi criado um ambiente propício à aprendizagem para todos pois muitos dos aspetos 

musicais trabalhados foram transversais a vários participantes. A divulgação da masterclasse foi 

feita através da colocação de vários cartazes no conservatório e da sua partilha nas redes sociais; 

adicionalmente, nas suas aulas, as professoras de Saxofone da escola incentivaram os alunos a 

participar na atividade. 

A masterclasse foi organizada em aulas individuais de cerca de 45 minutos, onde cada um dos 

alunos pode trabalhar de forma próxima e direta com o professor convidado. Cada uma das 

aulas foi iniciada com a apresentação do aluno e com a interpretação da totalidade da peça 

apresentada pelo mesmo (ou de um excerto significativo da mesma). De seguida, o professor 

comentou o trabalho apresentado e orientou o resto da aula em função disso. Foram sugeridos 

vários exercícios práticos como forma de resolver alguns problemas apresentados pelos alunos 

e, também, como forma de melhorar aspetos na interpretação dos mesmos. Destaca-se o 

profissionalismo do professor na medida em que identificou rapidamente os problemas, 

apresentando uma solução eficaz para os resolver.  

Os participantes mostraram-se bastante interessados e motivados durante as suas aulas, tendo 

interagido com o professor de forma natural e espontânea e superado várias das suas 

dificuldades. Como ouvintes, os alunos escutaram atentamente as aulas e, por vezes, 
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participaram de forma espontânea através de pequenas intervenções. No final da masterclasse 

foi feito um agradecimento formal ao professor e a todos os participantes pela professora 

Anabela Araújo, responsável pela organização da atividade. 

 

5.2.3. Certamen Internacional de Bandas de Música ‘Villa d’Altea’ com a OSAAC 
No dia 30 de novembro de 2019 a Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves 

participou no 46.º Certamen Internacional de Bandas de Música ‘Villa d’Altea’ tendo obtido o 

1.º lugar (287 pontos) com Mención de Honor. A orquestra foi dirigida pelo maestro Luciano 

Pereira e contou com a participação de 134 músicos, entre os quais, alunos da Academia de 

Artes de Chaves e músicos da região Norte de Portugal. A prova decorreu pelas 17h30 no Palau 

Altea Centre d’Arts tendo o júri sido constituído por Margarita Lorenzo, Pablo Anglés e Jelle 

Tassyns. Para além da Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves, estiveram 

presentes a Sociedade Musical de Pevidém e a Unió Musical de Llíra. A divulgação desta 

atividade realizou-se através da colocação de cartazes na escola e da sua partilha nas redes 

sociais e através da realização de reportagens em vários jornais (como o JN) e canais (como a 

RTP e a SinalTV). 

O trabalho de preparação para este concurso começou cerca de 3 meses antes da realização da 

prova; foi realizado um trabalho intenso de preparação musical, que se dividiu em ensaios de 

naipe, ensaios tutti e trabalho individual. Os ensaios tutti foram semanais, tendo alternado com 

pequenos estágios intensivos realizados durante semanas específicas, de forma a rentabilizar o 

trabalho com músicos externos. Para além da prova deste concurso, a orquestra realizou um 

concerto de preparação para o mesmo, intitulado Iter Hispaniam. O trabalho realizado ao longo 

dos três meses teve como objetivo preparar a participação neste conceituado concurso, 

contanto com a preparação musical e técnica de 3 obras: "Cien Años de Suspiros”, de Santiago 

Quinto Serna, “De la Mar” de Francisco José Martínez Gallego e “Vénus de las Luces” de Suner 

Oriola. Esta foi uma atividade enriquecedora para todos os participantes pois permitiu a um 

grupo jovem de músicos participar num conceituado concurso de música (explorando as suas 

capacidades musicais através da preparação de um repertório desafiante), ao mesmo tempo 

que foram trabalhadas várias competências não-musicais, mas essenciais na formação de um 

músico (responsabilidade, organização, comprometimento). O resultado musical final foi 

bastante satisfatório para todos, resultando numa interpretação consciente e delicada do 

repertório. Por último, foi uma experiência muito motivadora para os alunos da academia, tendo 

essa motivação sido demonstrada através da quantidade de horas dedicadas por todos na 

preparação do concurso.  



28 
 

6. Reflexões finais 

A frequência no Estágio Pedagógico inserido na disciplina de Prática de Ensino Supervisionada 

veio trazer um grande conjunto de novas competências e a possibilidade de aplicação de 

estratégias e conteúdos pedagógicos adquiridos ao longo de todo o Mestrado em Ensino de 

Música. O referido mestrado dotou a mestranda de competências pedagógicas, competências 

reflexivas, competências musicais e artísticas, todas estas essenciais para a lecionação no Ensino 

Artístico Especializado (EAE). Através do estágio, foi possível pôr em prática todas estas 

competências e compreender na primeira pessoa a forma como o EAE se processa. 

Ao longo do decorrer do estágio, foram várias as conclusões retiradas do mesmo relativamente 

ao ensino e à prática pedagógica. De uma forma geral, o estágio permitiu à mestranda a 

aquisição de novas competências e metas pedagógicas no ensino do saxofone e de música de 

câmara. É importante salientar o papel fundamental que a orientadora cooperante, Isabel Anjo, 

teve em todo este processo; através da sua orientação contínua e pormenorizada foi possível a 

adaptação e a integração na instituição de acolhimento e a aplicação de várias práticas 

pedagógicas. As observações das aulas lecionadas pela orientadora cooperante constituíram-se 

como momentos de aprendizagem que permitiram à mestranda a possibilidade de observação 

de novas práticas pedagógicas, a observação da resposta por parte dos alunos e a possibilidade 

de reflexão sobre as práticas pedagógicas adotadas. A prática de coadjuvação letiva permitiu 

colocar em prática todas as competências musicais e pedagógicas adquiridas e a reflexão sobre 

as mesmas. 

Uma situação inédita (ensino à distância adotado durante o 3.º período devido ao encerramento 

das escolas em virtude da pandemia COVID-19) requereu uma adaptação dos meios e práticas 

de ensino. Assim, devido a esta situação, o ensino durante o 3.º período letivo foi condicionado 

e reajustado através da utilização de meios tecnológicos de ensino à distância. Esta situação 

permitiu à mestranda uma adaptação às ferramentas de ensino à distância, assim como a 

oportunidade de aprendizagem de novos métodos de ensino. Apesar de não ser a forma de 

ensino preferencial para o EAE, esta foi uma solução necessária por motivos de saúde pública. 

Em tom de conclusão, a mestranda considera que a frequência no Estágio Pedagógico foi de 

extrema importância para o seu desenvolvimento como professora; para além da aplicação de 

práticas pedagógicas já adquiridas, este permitiu a aquisição novas competências e uma maior 

compreensão do contexto escolar. 
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Parte II – Projeto Educativo 
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1. Introdução 
Esta investigação foi realizada no âmbito da implementação do projeto educativo inserido no 

Mestrado em Ensino de Música da mestranda Ana Sousa. Com orientação científica da 

Professora Doutora Helena Santana, esta investigação foi implementada na instituição de 

acolhimento do Estágio Pedagógico, o Conservatório de Música do Porto, e envolveu a 

participação ativa de 2 alunos com os quais foi realizada a prática pedagógica de coadjuvação 

letiva. O seu objetivo foi implementar e compreender o potencial de uma estratégia educacional 

alternativa que consistiu no trabalho e exploração de géneros musicais contemporâneos no 

Ensino Artístico Especializado (EAE) da Música. 

Este projeto educativo surgiu a partir do meu interesse e experiência pessoal no ensino, mais 

particularmente através da observação de uma lacuna no EAE: a focalização do ensino em 

música erudita e, consequentemente, a falta de abordagem de outros géneros musicais 

(Folhadela, Vasconcelos, & Palma, 1998, p. 45). Vários autores consideram que deve ser feita 

uma reavaliação curricular de modo a serem abordados e trabalhados mais géneros musicais no 

ensino da música, por forma a dotar os alunos de uma maior versatilidade e de aumentar a sua 

motivação para o que é ensinado (S. Ferreira & Vieira, 2013, p. 87; Folhadela et al., 1998, p. 45; 

Hoffer, 1991, p. 1). Esta crítica ao ensino da música tem sido referida várias vezes por diversos 

autores, não só em Portugal, mas também em outros países, como por exemplo, Inglaterra, 

Brasil, Estados Unidos da América (Corrêa, 2008, p. 37; Hoffer, 1991, p. 1; Mills, 2007, p. 161), 

sendo este assunto aprofundado na revisão de literatura. Apesar de já terem sido tomadas 

algumas medidas para colmatar esta falha, como por exemplo a possibilidade de estudar a 

vertente de jazz em vários conservatórios do país, ainda é possível ir mais longe e alargar esta 

possibilidade para outros géneros musicais. 

Posto isto, concebi uma investigação em que foi implementada uma estratégia educacional 

focada na exploração de um repertório alternativo ao convencionalmente utilizado no EAE: a 

exploração de géneros musicais contemporâneos, tendo em vista a motivação dos alunos e o 

desenvolvimento das suas capacidades musicais. A escolha deste tipo de repertório, partiu do 

interesse e experiência pessoal da mestranda, em profunda ligação com a literatura já existente 

acerca desta temática; o ensino da música deve procurar trabalhar géneros musicais 

diversificados e incluir música recente, da atualidade (Folhadela et al., 1998, p. 46; Mills, 2007, 

p. 165). No início da investigação existiu uma dificuldade em encontrar uma terminologia 

adequada para denominar o novo repertório a ser implementado; inicialmente foi utilizado o 

conceito de estilos musicais contemporâneos, mas, graças a uma pesquisa bibliográfica mais 

profunda, foi possível compreender que o termo género se adequaria melhor nesta 
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investigação, pois permite uma categorização mais adequada. A escolha dos géneros musicais 

contemporâneos trabalhados foi feita através do cruzamento de dados de várias fontes 

(questionários a alunos de Saxofone do CMP, questionário a professores de Saxofone da região 

Norte do país, revisão de literatura acerca desta temática), da sua aplicabilidade no ensino e do 

desenvolvimento das capacidades musicais dos alunos. Assim, os 4 géneros musicais escolhidos 

(música mista, minimalismo/pós-minimalismo, pop/rock e blues) refletem uma grande 

diversidade, representando tanto a música erudita, como a música não erudita.  

Apesar de o Conservatório de Música do Porto apresentar uma oferta formativa que inclui 

alguma diversidade, como os cursos especializados nas vertentes de jazz ou música popular, o 

propósito desta investigação é alargar esta variedade às vertentes regulares. Ainda assim, é 

importante realçar que o CMP permite aos seus alunos a frequência de disciplinas de Classe de 

Conjunto na vertente de jazz, independentemente desta não ser a sua área de formação 

principal, oferecendo aos seus alunos a oportunidade de trabalhar sobre uma tipologia musical 

diferente da convencional. Com este projeto educativo, procurei trazer mais tipologias musicais 

(Folhadela et al., 1998, p. 55) para a sala de aula, dotando os alunos com uma maior variedade 

de géneros musicais abordados. 

O objetivo principal e geral desta investigação foi realizar um projeto educativo que se 

concretizou na implementação de uma estratégia educativa alternativa ao que é convencional 

no Ensino Artístico Especializado (EAE) da Música e compreender o seu potencial. Esta estratégia 

educacional concretizou-se na abordagem e na prática de géneros musicais contemporâneos 

(tipologia musical não-convencional no EAE) com 2 dos alunos envolvidos no Estágio Pedagógico 

da mestranda na escola Conservatório de Música do Porto na disciplina instrumento (Saxofone). 

A implementação do projeto foi dividida em duas etapas: a 1.ª etapa, que se focou no trabalho 

de uma obra do repertório tradicional (escolhida previamente pela orientadora cooperante); e 

a 2.ª, que se focou no trabalho de uma obra de um género musical contemporâneo. Esta obra 

foi escolhida por cada um dos alunos dentre um conjunto de peças apresentado pela professora 

estagiária 

Com este projeto, procurei alcançar os seguintes objetivos específicos: 

• Desenvolvimento das competências musicais e performativas do aluno; 

• Aprendizagem de novas competências musicais; 

• Desenvolvimento da motivação e do entusiasmo do aluno para a prática musical; 

• Divulgação, promoção e exploração de diferentes géneros musicais; 
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• Desenvolvimento da capacidade crítica, comparativa e reflexiva do aluno relativamente 

a diversos géneros musicais. 

O presente documento encontra-se dividido em 6 secções: a primeira, que se constitui como 

uma secção introdutória em que se apresenta a investigação realizada; a revisão de literatura, 

em que são apresentadas várias perspetivas acerca da problemática exposta anteriormente; a 

construção do projeto, que se constitui como uma apresentação dos dados que permitiram a 

elaboração do projeto; a implementação, que se constitui como uma exposição detalhada de 

todos os intervenientes, procedimentos adotados e materiais utilizados; a apresentação e 

análise dos dados; e a secção final, em que são tecidas várias considerações acerca do projeto e 

onde são discutidos os resultados do mesmo. 
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2. Revisão de literatura 

2.1. O ensino da música em Portugal 

2.1.1 O ensino oficial da música em Portugal 
O ensino público da música em Portugal é ministrado em três vertentes: o ensino genérico, o 

ensino vocacional e o ensino profissional. O ensino genérico é ministrado nas escolas de 

formação geral em disciplinas como Expressão e Educação Musical (1.º Ciclo), Educação Musical 

(2.º Ciclo) e opcionalmente no 3.º Ciclo (Castilho, 2015, pp. 1–2). O ensino profissional é 

ministrado em escolas profissionais e enquadra-se na área de formação Artes do Espetáculo; é 

um tipo de ensino alternativo ao ensino regular que se caracteriza pela aposta na formação 

profissional dos jovens, direcionando-se para o mundo do trabalho. Atualmente existem 2 níveis 

de formação: nível II (alternativa ao 3.º Ciclo) e nível III (alternativa ao Ensino Secundário); no 

final do curso, os alunos realizam uma Prova de Aptidão Profissional (PAP) (Castilho, 2015, pp. 

4–6). 

 

2.1.2. O Ensino Artístico Especializado da música 
O Ensino Artístico Especializado (EAE) da música, também chamado de ensino vocacional, é 

ministrado em escolas especializadas (conservatórios e academias). Ao longo do século XX foi 

sofrendo algumas alterações estruturais e legislativas, estando atualmente em vigor os Cursos 

Básicos de Música (1.º, 2.º e 3.º Ciclos) e Secundários de Música (Ensino Secundário) nos regimes 

articulado, supletivo e integrado, regulamentados pela Portaria n.º 225/2012 de 30 de julho; 

pela Portaria n.º 243-B/2012 de 13 de agosto; e pela Portaria n.º 229-A/2018 de 14 de agosto. 

O regime integrado permite ao aluno um ensino em que todas as componentes do currículo são 

ministradas no mesmo estabelecimento de ensino; no regime articulado, os alunos frequentam 

as disciplinas artísticas numa escola do EAE da música e as restantes disciplinas numa escola de 

ensino regular, frequentando, assim, dois estabelecimentos de ensino; no regime supletivo, os 

alunos frequentam disciplinas do ensino artístico numa escola do EAE de forma independente 

em relação à sua formação académica, resultando numa maior carga horária (Agência Nacional 

para a Qualificação e o Ensino Profissional IP, n.d.; Castilho, 2015, pp. 2–4; Portaria n.o225/2012 

de 30 de julho do Ministéria da Educação e Ciência, 2012). O objetivo destes cursos é 

“proporcionar o aprofundamento da educação musical e dos conhecimentos em ciências 

musicais, propiciando o domínio avançado da execução dos instrumentos bem como das 

técnicas vocais” (Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional IP, n.d.). O EAE é 

alvo de algumas particularidades em comparação com o ensino regular, como é o caso da 

possibilidade de existência de uma disciplina denominada Oferta de Escola (Ensino Básico) ou 
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Oferta Curricular (Ensino Secundário), que é definida por cada uma das escolas (Castilho, 2015, 

pp. 3–4; Portaria n.o225/2012 de 30 de julho do Ministéria da Educação e Ciência, 2012; Portaria 

n.o243-B/2012 de 13 de agosto do Ministério da Educação e Ciência, 2012). No final do 

secundário os alunos realizam uma Prova de Aptidão Artística (PAA) em que desenvolvem um 

projeto relacionado com uma temática que é trabalhada ao longo do ano (Castilho, 2015, p. 4; 

Portaria n.o229-A/2018 de 14 de agosto do Ministério da Educação, 2018; Portaria n.o243-

B/2012 de 13 de agosto do Ministério da Educação e Ciência, 2012). 

 

2.1.3. Críticas apontadas ao EAE 
A sociedade portuguesa tem assistido a várias mudanças no paradigma musical; contudo, o EAE 

da música encontra-se desatualizado quando comparado com as várias transformações 

ocorridas (Folhadela et al., 1998, p. 7). Ao longo dos últimos anos foram feitas várias críticas ao 

ensino da música em Portugal, assim como ao currículo e ao plano de estudos. Em janeiro de 

1998 foi realizado o Encontro Nacional do Ensino Especializado da Música com o objetivo de 

discutir e encontrar soluções para as dificuldades que o ensino da música enfrentava naquela 

altura (Folhadela et al., 1998, pp. 7–9). Do debate e da análise de relatórios efetuados neste 

encontro surgiram alguns pontos críticos em relação aos planos de estudo da época: “a 

focalização do actual currículo ‘(…) na música erudita (sobretudo barroca setecentista, clássica 

e romântica)’” (Folhadela et al., 1998, p. 45). Segundo este encontro, é necessária uma 

adaptação dos métodos de ensino e do repertório abordado nas aulas para acompanhar esta 

evolução (Folhadela et al., 1998, p. 45) e, também, para acompanhar o mercado musical cada 

vez mais vasto (Folhadela et al., 1998, p. 32). 

Por isso, e de uma forma consensual, os participantes consideram que é prioritário 

redefinir os objetivos e competências das escolas de música, de modo a poderem dar 

resposta às novas necessidades colocadas, não só pelas transformações sociais, como 

também pelas transformações do meio musical. (Folhadela et al., 1998, p. 32) 

Apesar de este encontro ter sido realizado há mais de 20 anos, é possível encontrar muitas 

semelhanças na estruturação do ensino atual e na forma como este é ministrado. No EAE da 

música em Portugal enfrenta-se a soberania de um determinado repertório em detrimento de 

muitos outros. Este repertório é descrito como elitista, específico e centralizado, sendo muitas 

vezes denominado por erudito (Folhadela et al., 1998, p. 45), clássico (Oliveira & Ribeiro, 2017, 
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p. 120) ou “arte alta europeia” (Mills, 1998, p. 108)56. Este repertório faz parte de um plano de 

estudos que foi desenhado no início do século XIX (S. Ferreira & Vieira, 2013, p. 93; Folhadela et 

al., 1998, p. 7) e que se destinava à formação de instrumentistas de orquestra, coralistas ou 

solistas e é focalizado nos séculos XVIII e XIX (Folhadela et al., 1998, p. 54). Hoje em dia, nos 

planos de estudo de cada instrumento, encontram-se descritas listas de obras que muitas vezes 

não contemplam obras da atualidade, muitas vezes chamadas de música contemporânea. 

“Existem muitos motivos válidos para incluir música do passado, assim como música 

contemporânea, no repertório para o ensino” (Mills, 2007, p. 165)7. Uma das razões pelas quais 

a música contemporânea não é facilmente aceite pelos mais jovens está no facto de esta lhes 

ser apresentada numa idade muito tardia, em que as crianças já desenvolveram um gosto 

pessoal que exclui este tipo de repertório. Isto é consequência de um problema na estruturação 

do ensino e a solução passa pela introdução de música contemporânea numa idade mais jovem, 

em que as crianças têm uma mente mais aberta e não consideram esta música difícil (Mills, 

1998, p. 128). O currículo da escola pode ser a chave para a resolução deste problema, através 

da introdução de música mais recente como forma de efetuar uma mudança no paradigma atual 

e cultivar as audiências futuras (Campbell, 1990, pp. 15–16).  

O ensino da música é elitista com o tipo de música que se ensina e que se ouve, não refletindo 

os gostos e interesses dos alunos e excluindo várias correntes musicais que se desenvolveram 

do século XX em diante, por se considerarem “menores” em comparação com a música erudita. 

Apesar da rejeição destas correntes pelo ensino, estas são frequentemente apreciadas pelos 

jovens; desta forma, “o repertório ouvido e tocado por adolescentes pode ser um dos pontos 

que geram distanciamento na aula de música, originando preconceitos de ambas as partes” 

(Corrêa, 2008, p. 37). 

 Uma das conclusões chegadas no encontro vai de encontro a esta ideia: 

Por outro lado, é sabida a apetência dos adolescentes pelas linguagens da música Pop, 

do Jazz e, mais recentemente pelo fenómeno da World Music (…). A completa ausência 

destas e de outras tipologias nos atuais currículos e a subvalorização destes fenómenos 

culturais, pela maioria dos docentes, tem provavelmente casas muito semelhantes às 

 
5 Todas as traduções presentes neste documento foram elaboradas pela autora, estando os textos 
originais disponíveis para consulta em nota de rodapé. 
6 “European High Art” (Mills, 1998, p. 108). 
7 “There are many valid reasons for including music of the past, as well as contemporary music, in a 
repertoire for teaching” (Mills, 2007, p. 165). 
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que levam a uma não-aceitação, quase generalizada, da música do século XX. Esta 

constatação deve-nos levar a abordar sem preconceitos o problema da integração no 

currículo de outras tipologias musicais, entre as quais se encontram tipologias “mais 

próximas” dos alunos das nossas escolas. (Folhadela et al., 1998, p. 55) 

Foi, também, mencionada a necessidade de diversificar e flexibilizar o currículo, propondo a 

introdução de: 

(a) tipologias musicais exteriores à cultura atualmente dominante na escola; (b) 

tipologias esquecidas (ex. música antiga); (c) tipologias às quais ainda não se deu a 

importância devida (ex. música do séc. XX); (d) outras áreas do saber, como, por 

exemplo, as tecnologias informáticas utilizadas na música. (Folhadela et al., 1998, p. 46)  

Referiu-se também a “inclusão no currículo de uma abordagem da música popular portuguesa 

e de outras culturas musicais não europeias e de tradição oral” (Folhadela et al., 1998, p. 47) e 

a necessidade de “Estimular a interculturalidade. Assumir a validade formativa de outras 

tipologias musicais e de outras áreas do conhecimento artístico, científico e musical, para além 

das actualmente dominantes nos currículos” (Folhadela et al., 1998, p. 57). O multiculturalismo 

no ensino da música deve estar presente não só a nível geográfico, mas também a nível de 

subculturas (tomando como exemplo a cultura europeia, esta incluiria estilos tão variados como 

música pop, ópera ou música de gaita de foles escocesa) (Mills, 1998, p. 108).  

Várias pesquisas e investigações são levadas a cabo no sentido de verificar o estado atual do 

ensino da música e verifica-se que “existe uma opinião consensual acerca da importância de 

procurar práticas de ensino musical alternativas aos modelos que ainda vão predominando na 

escola pública” (S. Ferreira & Vieira, 2013, p. 87). Apesar das reformas legislativas efetuadas ao 

longo dos anos, verifica-se que ainda não se efetuaram as mudanças práticas necessárias para 

que haja uma verdadeira diversidade e “ainda se constata que não há mudanças nem nos 

repertórios, nem nos métodos e processos de ensino e aprendizagem em Portugal” (Oliveira & 

Ribeiro, 2017, p. 120). 

 

2.1.4. Diversificação do currículo 
Os alunos são confrontados com dificuldades no ensino da música, tanto a nível motivacional 

como a nível artístico (dificuldades técnicas nos instrumentos e incompreensão estilística). Estes 
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problemas podem ter uma causa comum: o desinteresse perante aquilo que lhes é ensinado. 

Alguns autores referem que o ensino da música deve ser alvo de uma reflexão cuidada sobre a 

sua organização, objetivos e currículo com o objetivo de ser reformado (R. Sousa, 2004, p. 29), 

defendendo a variedade de atividades (Hoffer, 1991, p. 2; Ruiz, 2017, p. 3) e de géneros musicais 

trabalhados. Outros referem ainda a importância de valorizar os gostos musicais dos alunos na 

escolha do repertório a ser trabalhado nas aulas de música (Folhadela et al., 1998, p. 64; Hoffer, 

1991, p. 57; Souza, 2008, p. 12), valorizando também a diversidade de géneros abordados 

(Hoffer, 1991, p. 1; Mills, 2007, p. 161). 

O atual currículo nas escolas de música prevê um plano de estudos com vista a um percurso 

profissionalizante e focalizado numa pequena parte deste vasto mundo musical. “O ensino 

artístico vocacional tem toda a sua estrutura, incluindo currículos, planos de estudo, programas 

e formação dos professores, direccionada para um determinado tipo de ensino, altamente 

especializado, e para determinados objectivos – a formação de futuros músicos profissionais” 

(R. Sousa, 2004, p. 29). Existe um “desajustamento entre o que as escolas de música oferecem 

e aquilo que os alunos nelas procuram” (R. Sousa, 2003, p. 91). Muitos dos estudantes não 

procuram uma via profissionalizante da música, o que faz com que o currículo do ensino 

vocacional seja a causa de angústia e stress, levando a estados de ansiedade, desmotivação e 

abandono. Assim, é necessária uma reflexão profunda sobre os currículos e planos de estudo, 

de forma a que seja repensado o papel das escolas de música na formação dos jovens, 

considerando o que estes procuram e quais são os seus objetivos, de forma a combater o 

desinteresse e o abandono no ensino vocacional da música (R. Sousa, 2004, pp. 29–30). 

A variedade de atividades musicais a serem praticadas no ensino da música é muito importante, 

no entanto, o ensino tradicional dos conservatórios foca-se apenas na interpretação (através de 

exercícios técnicos e de repetição), pondo de lado as capacidades criativas (que poderiam ser 

trabalhadas com exercícios de análise e de improvisação) (Ruiz, 2017, p. 3). “O mundo da música 

é grande e complexo. Não só inclui toda a música que as pessoas criaram – folk, sinfónica, 

instrumental, vocal, eletrónica, rock – mas também abrange atividades musicais como cantar, 

ouvir, analisar e criar” (Hoffer, 1991, p. 2)8. 

“A aula de música deveria se orientar por aquilo que os alunos ouvem diariamente em seus 

contextos sociais, ou seja, por aquilo que eles trazem como hábitos e preferências musicais” 

(Souza, 2008, p. 12). Se no ensino da música se optasse por um programa/currículo mais variado, 

 
8 “The world of music is vast and complex. Not only does it include all the music that people have created 
– folk, symphonic, instrumental, vocal, electronic, rock – it also encompasses musical activities such as 
singing, listening, analyzing and creating” (Hoffer, 1991, p. 2). 
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este poderia ser adaptado a cada aluno, de acordo com as suas preferências musicais; desta 

forma, o aluno iria estar mais interessado pois iria trabalhar sobre algo que refletiria as suas 

preferências musicais, eliminando o “fosso que separa os gostos musicais e anseios musicais dos 

jovens em relação à formação oferecida por estas escolas” (Folhadela et al., 1998, p.64). Os 

professores de instrumento têm a oportunidade de incluir uma grande variedade de repertório 

nas suas aulas (Mills, 2007, p. 161). 

Têm uma oportunidade maravilhosa, que é menos aberta para os professores de turmas 

que trabalham com grupos maiores, de construir os interesses musicais iniciais dos 

estudantes, e de os ajudar a estendê-los. Como parte deste processo, os professores 

podem sentir que estendem o seu próprio repertório. Não existe música que é por si só 

imprópria para ser incluída, de uma forma ou outra, num currículo instrumental. (Mills, 

2007, p. 161)9 

Hoffer complementa a ideia de Souza, mas apresenta algumas limitações: se apenas se escolher 

trabalhar sobre os gostos musicais dos alunos, estes escolheriam trabalhar apenas sobre aquilo 

que conhecem, o que resultaria numa limitação da sua educação. Assim, Hoffer defende que 

nas aulas de música os alunos devem trabalhar sobre algo que não aprenderiam sozinhos. 

Contudo, afirma ainda que as decisões sobre a educação dos estudantes serão mais eficientes 

se tiverem em conta os interesses dos alunos. “Considerar os interesses dos alunos é importante 

para alcançar o melhor ensino. Isto não é o mesmo, contudo, que virar a maior parte das 

decisões curriculares para eles” (Hoffer, 1991, p. 57)10. 

 

2.2. Géneros musicais contemporâneos 

2.2.1. Delimitação histórica e temporal 
De acordo com vários autores, a história da música pode ser dividida em vários períodos 

(Morgan, 1991, p. x). Embora não haja um consenso absoluto em relação a essa divisão, 

podemos apontar como último grande período, o espaço de tempo que decorreu 

aproximadamente desde o início do século XX até aos dias de hoje (Burkholder, Grout, & Palisca, 

 
9 “They have a wonderful chance, open less to class teachers who work with larger groups, to build on 
students’ initial musical interests, and help to extend them. As part of this, teachers may find that they 
extend their own repertoire. There is no music that is per se unsuited to be included, in some form or 
other, in an instrumental curriculum” (Mills, 2007, p. 161). 
10 “Considering the interests of the students is important in achieving the best teaching. That is not the 
same, however, as turning over most of the curricular decisions to them” (Hoffer, 1991, p. 57). 
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2014, p. 763). Existe um debate atual acerca da classificação e divisão deste período, não 

existindo ainda um consenso (Clarke, 2018, p. 411). 

Devemos considerar a música do século vinte e um como uma continuação das 

tendências do final do século vinte? Ou existem tendências dentro da produção e 

consumo musical que tenham definitivamente um carácter do século vinte e um e que 

assim marquem o início de uma nova era? Se sim, quando e com o quê, iconicamente 

falando, começou o século vinte e um e acabou o século vinte? Ou essas categorias 

historiográficas ainda continuam a fazer sentido? (Clarke, 2018, p. 411)11 

Segundo Judy Lochhead, a designação de música do século XX e de música do século XXI já não 

faz sentido; estas denominações encontram-se ultrapassadas e não se enquadram no panorama 

musical (Clarke, 2018, pp. 417–418). Enquanto uns autores defendem uma continuidade entre 

os dois séculos (David Metzer; Hon-Lun Yang), outros consideram que houve um momento que 

causou uma mudança (Benjamin Piekut; David Clarke; Judy Lochhead). Contudo, este momento 

também não é consensual: apesar de ser comummente considerada a mudança de século 

(2000), alguns autores consideram que este momento ocorreu previamente, por volta de 1945 

(Benjamin Piekut) ou 1980/1985 (David Clarke, Judy Lochhead) (Clarke, 2018, p. 415). Contudo, 

estas categorizações e divisões apenas fazem sentido numa perspetiva ocidental; analisando a 

música de diferentes culturas pelo mundo, os seus períodos não correspondem aos da cultura 

ocidental e as divisões entre música do século XX e do século XXI deixam de fazer sentido (Clarke, 

2018, pp. 427–428). 

David Metzer defende a ideia de um período contínuo desde o início do século XX até à 

atualidade, mas aponta a importância do foco em pequenos períodos ou estilos particulares, 

dividindo os séculos em categorias separadas (Clarke, 2018, p. 12). Este autor defende que 

tentativas de periodizar e categorizar o presente são, geralmente, de curta duração e que não 

possuímos a distância histórica necessária para fazer essa distinção (Clarke, 2018, p. 423). 

Benjamin Piekut reforça a enorme quantidade de diferentes práticas musicais que foram 

proliferando após 1945, considerando este o ponto de rutura com o passado (Clarke, 2018, pp. 

 
11 Should we consider the music of the twenty-first century as a continuation of tendencies from the late 
twentieth? Or are there tendencies within musical production and consumption that have a definitively 
twenty-first-century character and so mark out the beginning of a new era? If so, when and with what, 
iconically speaking, did the twenty-first century begin and the twentieth end? Or do these 
historiographic categories even continue to have currency? (Clarke et al., 2018, p. 411) 
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439–441). Por outro lado, Judy Lochhead defende a existência de um ponto de viragem por volta 

de 1980/1985, associado ao desenvolvimento da tecnologia, devido ao seu uso na composição, 

performance e nas formas de ouvir música, tanto na música erudita, como na música não 

erudita. O uso generalizado de tecnologias na música prolongou-se até ao presente e encorajou 

o aumento de especificidades de cada estilo. Desta forma, muitas das tendências musicais que 

se manifestaram ao longo do século XX deixam de fazer sentido na música deste período, tais 

como o Modernismo e os seus “pós” e “após” (Clarke, 2018, p. 420). Musicalmente e em grande 

escala, este período (desde o início do século XX até aos dias de hoje) pode ser visto um período 

de transição, em que o seu início e o seu final são diferentes mas o seu resultado final ainda não 

é evidente (Clarke, 2018, p. 416). 

A micro especificidade de estilos e o abraço subjacente da diferença que os gera como 

uma característica significativa da música ao longo dos últimos trinta anos requerem 

uma abordagem diferente de designação. E então eu sugiro um foco no presente: 

Música do Presente. (Clarke, 2018, p. 420)12 

Apesar de musicologicamente ser feita uma distinção entre música erudita e música não erudita, 

estas duas categorias estão interligadas e partilham características entre si. Ambas assistem a 

uma proliferação de estilos e sub-estilos; as barreiras que existiam entre si tendem a esbater-se 

e são mutuamente afetadas pelas mudanças uma da outra (Clarke, 2018, p. 419). Aliás, uma das 

características mais marcantes da conjetura cultural atual é o cruzamento das barreiras entre os 

diferentes estilos e entre diferentes regiões geográficas; de uma certa forma, as barreiras e as 

divisões que foram criadas ao longo dos séculos começaram a esbater-se e a permitir uma 

mistura de diferentes influências, permitindo a criação de algo novo e transversal a várias 

categorias. No entanto, ainda não se conseguiu descodificar se esta característica marca a 

cristalização de uma nova era ou a desintegração da anterior (Clarke, 2018, p. 414). 

Enquanto os mundos sonoros musicais do século vinte e um continuarem a ter fortes 

afinidades com os do século vinte, o que mudou foi o aspeto dos nossos processos de 

 
12 The micro-specificity of styles and the underlying embrace of difference that generates them as a 
significant feature of music over the last thirty years require a different approach to naming. And so I 
suggest a focus on the present: Music of the Present (Clarke et al., 2018, p. 420) 
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produção, consumo, e, mais importante, discussão no meio de uma nova ordem global 

de conectividade digital. (Clarke, 2018, p. 416) 13 

 

2.2.2. Perspetiva histórica - Música desde o início do século XX até à atualidade 
O tema central da história da música Ocidental desde meados do século dezanove é um 

pluralismo crescente. Com cada geração, novas tradições de música popular surgiram 

em resposta a mudanças na sociedade, e os herdeiros da tradição clássica criaram estilos 

mais diversificados de art music a um ritmo cada vez maior. (Burkholder et al., 2014, p. 

903)14 

A transição estilística da música do século XIX para a música do século XX foi feita de forma 

gradual ao longo de um grande período de tempo (Morgan, 1991, p. x). A visão predominante 

do século XIX da música como algo espiritual, subjetivo e individualizado perdeu gradualmente 

supremacia para uma visão mais materialista e objetiva cultivada durante o século XX (Morgan, 

1998, p. 4). No entanto, isto ocorreu de forma gradual e nunca definitiva, pois a visão 

“romântica” da música persistiu ao longo de todo o século, mesmo que conservada apenas por 

uma pequena parte dos compositores (Morgan, 1998, p. 4). A designação de século XX 

representa mais do que uma categorização temporal, pois existe uma categorização estilística 

subjacente: a música do século XX é diferente da música dos séculos anteriores pois é baseada 

em pressupostos estilísticos e técnicos diferentes e que, consequentemente, manifestam 

qualidades estilísticas muito diferentes (Morgan, 1991, p. x). No entanto, este não foi um 

período de consenso e de homogeneidade; foi um período caracterizado por várias correntes 

artísticas e uma grande diversidade e complexidade, que derivam da grande variedade musical 

(Burkholder et al., 2014, p. 763; Morgan, 1998, p. 3). A nossa proximidade histórica em relação 

a este período afeta a nossa perceção e o nosso discernimento, dificultando a sua caracterização 

e a definição dos principais cânones (Burkholder et al., 2014, p. 763). Ao longo deste período, 

foram várias as ideologias musicais seguidas pelos músicos: por um lado, alguns procuraram 

 
13 While musical sound worlds of the twenty-first century continue to have strong affinities with those of 
the twentieth, what has changed is the complexion of our processes of production, consumption, and, 
importantly, discourse amidst a new, global order of digital connectivity. (Clarke et al., 2018, p. 416) 
14 The central theme of Western music history since the mid-nineteenth century is a growing pluralism. 
With each generation, new popular traditions emerged in response to changes in society, and the heirs 
to the classical tradition created more diverse styles of art music at an ever increasing rate. (Burkholder 
et al., 2014, p. 903) 
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manter a tradição e não romper com o passado; outros, assumidamente procuraram inovar e 

seguir um novo caminho. Tudo isto deu origem ao surgimento de novos estilos e correntes 

musicais (jazz, ragtime, rock, hip hop, atonalidade, politonalismo, minimalismo, música 

eletroacústica, música concreta, etc.), muitos dos quais permanecem ainda nos dias de hoje. 

“Estas tendências ainda estão entre nós, e vêm mais a cada ano, fazendo a vida musical dos dias 

de hoje a mais variada que o mundo alguma vez conheceu” (Burkholder et al., 2014, p. 763)15. 

A música do século XX é caracterizada pelo interesse dos compositores em criar música nova 

(nutrindo a inovação e a experimentação) e, em consequência disto, gerou-se uma grande 

diversidade (presente em técnicas e estilos composicionais; e em atitudes perante a música e o 

seu uso) (Morgan, 1998, p. 3). A proeminência dos compositores deste período definiu-se 

através do ênfase do seu trabalho no que é novo e diferente comparativamente à música de 

outros períodos; devido a isto, muitos dos compositores são categorizados como influentes 

devido à sua inovação e ao rompimento de fronteiras nas suas obras, em detrimento do trabalho 

de compositores mais conservadores (Morgan, 1991, p. xiv).  

A partir de 1980, as barreiras entre a música erudita e a música não erudita tornaram-se mais 

ténues; as pessoas começaram a consumir música de vários estilos e géneros musicais no seu 

quotidiano e os músicos incorporaram elementos de diferentes correntes musicais em 

simultâneo (Burkholder et al., 2014, pp. 960–961). 

Num mundo onde os músicos estão conscientes de uma tão vasta gama de música, os 

limites entre tradições naturalmente começam a esbater-se, especialmente para 

aqueles que valorizam a música de mais do que uma tradição e procuram criar música 

comparável da sua autoria. (Burkholder et al., 2014, p. 963)16 

Assim, vários artistas produziram música que é considerada híbrida, devido à incorporação de 

elementos de diferentes estilos musicais nas suas obras, como Frank Zappa (rock, jazz e música 

erudita), Astor Piazzolla (tango, jazz e música erudita) e John Zorn (música erudita, rock, jazz, 

country e world music) (Burkholder et al., 2014, pp. 961–966). Por outro lado, este cruzamento 

de correntes musicais não ocorreu apenas dentro do universo da música ocidental; vários 

compositores e músicos de diferentes regiões do planeta combinaram elementos tradicionais 

 
15 “These trends are still with us, and more come each year, making today’s musical life the most varied 
the world has ever known” (Burkholder et al., 2014, p. 763). 
16 In a world where musicians are aware of such a wide range of music, the boundaries between 
traditions naturally begin to blur, especially for those who value music from more than one tradition and 
seek to create comparable music of their own. (Burkholder et al., 2014, p. 963) 
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da música do seu país com elementos da música ocidental. São exemplos disso o trabalho de 

Fela Kuti (África) e Bright Sheng (China) (Burkholder et al., 2014, pp. 966–968). O conceito de art 

music (música para ser ouvida com atenção, que é valorizada por si mesma e preservada num 

repertório de clássicos) passou a englobar não só música erudita, mas também outras tradições 

musicais como o jazz, o rock e o teatro musical. Foram criados museus e fundações dedicados a 

estes géneros musicais, revelando um interesse em preservar estes estilos, categorizando-os 

como cânones clássicos (Burkholder et al., 2014, p. 961). 

Ainda no final deste século, desenvolveram-se diferentes conceções musicais em simultâneo: se 

por um lado existiu um enfraquecimento das barreiras que existiam anteriormente (visível 

através da junção de música de diferentes partes do mundo, através da mistura de elementos 

de diferentes correntes musicais e através da criação de espetáculos musicais em que a música 

era apenas uma parte); por outro, existiu uma fragmentação dentro de certas tradições musicais 

(a busca por um estilo individual protagonizada pelos modernistas ainda estava vigente e, na 

música não erudita, a indústria associada à música popular cultivava a fragmentação através do 

surgimento de novos estilos que se enquadravam com apenas um certo tipo de audiência) 

(Burkholder et al., 2014, pp. 972–975). Assim, desenvolveram-se correntes musicais como o 

minimalismo, o poliestilismo e o Modernismo (Burkholder et al., 2014, pp. 975–986). 

Os compositores reencontraram a dificuldade de fazer com que a suas obras fossem 

interpretadas regularmente após a sua estreia. Devido a isto, muitos compositores procuraram 

fazer com que as suas obras fossem apreciadas por mais pessoas, através da composição de 

obras com maior acessibilidade musical. No entanto, seguiram diferentes caminhos para 

alcançar esta acessibilidade, tais como a incorporação de elementos da música popular, o 

minimalismo, a simplificação do seu idioma modernista, a simplificação radicalista, a invocação 

de imagens e significados extramusicais, o neo-romanticismo, entre outros (Burkholder et al., 

2014, pp. 986–991). 

Existe uma continuidade musical que une o final do século XX ao século XXI, pois muitas das 

correntes exploradas no século anterior continuaram a desenvolver-se e os novos estilos e 

géneros que foram surgindo estão conectados com os do passado (Burkholder et al., 2014, p. 

993). A música composta atualmente enquadrada na tradição erudita continua a explorar uma 

grande variedade de estilos e géneros, tendo os compositores uma quantidade de escolha muito 

variada, como nunca tiveram. Muitas das tendências que se praticavam no final do século XX 

continuaram a ser praticadas, tais como o serialismo e o minimalismo. Cada compositor adotou 

a sua postura própria perante as audiências e as suas composições, não existindo uma tendência 
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única. Vários compositores combinam tendências mais modernas com música de períodos 

anteriores, seguindo a linha de pensamento do início do século XX: criar música que pudesse ser 

considerada um clássico (standard) ao mesmo tempo que inovava (Burkholder et al., 2014, pp. 

1002–1007). O panorama musical da música não erudita seguiu as tendências anteriores, 

continuando a explorar novos estilos e géneros e formando uma identidade individual de cada 

artista (Burkholder et al., 2014, p. 997). 

 

2.2.3. Estilo versus género 
A necessidade de classificar obras prende-se com uma necessidade pragmática de tornar o 

conhecimento gerenciável e persuasivo (Samson, 2001, p. 657). Os termos estilo e género têm 

como objetivo estabelecer diferentes categorias e identificar semelhanças entre as várias obras 

musicais; no entanto, existem várias discussões relativamente ao significado e à relação entre 

estes destes dois termos. Apesar de por vezes serem considerados idênticos, existem questões 

que são melhor exploradas se os termos forem considerados não-equivalentes (Moore, 2001, 

pp. 432–433). Um estilo musical pode ser entendido como um modo de discurso e de expressão, 

podendo ser utilizado para indicar características musicais de um compositor, de um período, 

de uma área geográfica, de uma sociedade ou função social (Pascall, 2001, p. 638). Um género 

musical pode ser definido como uma classe, um tipo ou uma categoria aprovada por convenção. 

“Isto equivale à noção de estilo como uma forma de discurso, embora escolhida para um fim 

específico, enquanto o género permanece como um conjunto de convenções que permitem a 

comunicação” (Moore, 2001, p. 440)17. 

Um género é uma categoria que se refere a um tipo particular de música, dentro de uma rede 

de produção, circulação e significação, ou seja, o género não está apenas na música, mas 

também nas mentes e corpos de grupos de pessoas que partilham as mesmas convicções (Holt, 

2007, p. 2). Fabbri apoia esta definição, complementando que os aspetos ideológicos, sociais e 

comportamentais são decisivos neste processo (P. Nunes, 2016, p. 187). Os géneros são 

baseados no princípio da repetição, codificando repetições do passado e condicionando as 

repetições no futuro (Samson, 2001, p. 657). As unidades de repetição que definem um género 

musical não são apenas identificadas através de regulações técnicas e formais no domínio 

musical, mas também através de regulações do domínio social, como o contexto, a função e a 

validação da comunidade. Uma visão mais comum, considera que o género divide as obras 

 
17 “This equates to the notion of style as a manner of discourse, although chosen to a particular end, 
while genre remains a set of conventions enabling communication” (Moore, 2001, p. 440). 
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musicais de acordo com as condições da sua produção e receção, identificando o género como 

uma forma de ordenar, estabilizar e validar os materiais musicais; assim, segundo esta visão, um 

género pode ser constituído pelos seus subgéneros (Samson, 2001, p. 657). 

Outros autores, como Fornäs e Fiske, respetivamente, definem género como um conjunto de 

regras para gerar obras musicais (Moore, 2001, p. 440) ou como uma prática musical que 

procura estruturar a grande variedade de textos e significados que circulam na nossa cultura 

(Moore, 2001, p. 438). 

 

2.2.4. Géneros musicais contemporâneos 
O conceito de géneros musicais contemporâneos é frequentemente empregue em textos 

científicos e académicos, tendo sido referido por vários autores nas suas pesquisas (Arican, 

2003; Savage & Gayo, 2011; Tessitore, 2012). Apesar de não ser apresentada uma definição 

direta deste termo, subentende-se que estes autores consideram géneros musicais 

contemporâneos como categorias musicais que são desenvolvidas na atualidade; ou seja, 

segundo a delimitação temporal indicada por Judy Lochhead e David Clark, música composta a 

partir de 1980/1985 até à atualidade (Clarke, 2018, p. 415)18. O facto de o conceito estar 

relacionado com a atualidade, torna-o mutável ao longo do tempo. Assim, os exemplos de 

géneros musicais contemporâneos apresentados de seguida, são considerados contemporâneos 

de acordo com o contexto temporal referido anteriormente: cabaret, country, experimental, 

folk, gospel, jazz, teatro musical, rock, r&b, música eletrónica, blues, big band jazz, metal, 

progressive rock, dance, funk, hip hop, metal, pop, world music, punk rock (Hannan, 2006, pp. 

151–152; LoVetri & Weekly, 2003, pp. 208–209; Tessitore, 2012, p. 1). 

 

2.2.5. Música Mista 
A música mista pode ser definida como a junção do meio acústico com o meio eletroacústico, 

geralmente através da junção de corpos instrumentais com meios eletroacústicos (sons criados, 

processados ou reproduzidos eletronicamente) (J. Ferreira, 2014, p. 23; Gati, 2012, p. 249, 2015, 

p. 12). A música mista comporta uma problemática relacionada com o jogo de ilusão causado 

pelo contraste entre o que se vê (performer) e o que se ouve (performer e elementos eletrónicos 

sonoros) (Gati, 2012, p. 249). Relativamente à eletrónica, esta pode enquadrar-se em duas 

categorias diferentes (tempo-diferido e tempo-real), de acordo com o momento em que o som 

 
18 Um género musical que tenha surgido antes de 1980 pode ser considerado contemporâneo desde 
que, a partir dessa data, continue a ser praticado através da composição de novas obras. Tal é o caso de 
quase todos os géneros referenciados. 



46 
 

é manipulado eletronicamente. Na categoria de tempo-diferido, a eletrónica é fixa e imutável e 

corresponde à reprodução de sons eletrónicos criados previamente pelo compositor. Na 

categoria de tempo-real, o material eletroacústico é gerado no momento da execução (J. 

Ferreira, 2014, p. 23). A música mista exige o uso de computadores e software para a sua 

produção e reprodução e permite várias possibilidades de espacialização sonora. Este género 

musical acompanhou o desenvolvimento da tecnologia e foi extremamente influenciado pela 

mesma: a fita analógica foi substituída pelo CD ou por softwares; surgiram novos softwares 

como o MAX e o PD (J. Ferreira, 2014, p. 27). 

A composição de obras com eletrónica em tempo-diferido providencia o compositor de 

liberdade na conceção e controlo das estruturas musicais, no entanto, a fixidez temporal é um 

dos aspetos mais criticados, devido à limitação da liberdade no momento de performance da 

obra. Um dos aspetos que levanta mais dificuldades na execução de obras com eletrónica em 

tempo-diferido é a sincronização entre os dois meios (eletrónico e acústico); para tal, são 

adotadas diferentes estratégias de acordo com as texturas musicais pretendidas pelo 

compositor (J. Ferreira, 2014, pp. 28–29). Quando o ficheiro áudio é contínuo, pode ser utilizado 

um click-track, um cronómetro e/ou sinais musicais (J. Ferreira, 2014, pp. 29–32). Quando o 

ficheiro áudio é fragmentado, pode ser utilizado um click-track fragmentado para facilitar a 

sincronização ou esta pode ser feita através do desencadeamento do áudio a partir de um 

controlador ou de um sistema tempo-real (J. Ferreira, 2014, pp. 32–35). Os sistemas de tempo-

diferido permitem, ainda, a obtenção de um contraste com o meio instrumental proporcionando 

um maior âmbito de possibilidades sonoras (J. Ferreira, 2014, p. 46). 

A composição de obras com eletrónica em tempo-real exige que o meio eletroacústico seja 

previamente concebido de forma a procurar a melhor estratégia de produção de material 

durante o momento da performance; no entanto, dota o performer de uma grande liberdade na 

interpretação. As principais problemáticas associadas são a captação do gesto do performer, a 

gestão dos dados adquiridos, a produção do material e o sincronismo (J. Ferreira, 2014, p. 35). 

Devido ao material eletroacústico ser produzido durante o momento da performance, surgem 

duas limitações à criação: o material eletrónico apenas deriva da fonte instrumental e o gesto 

eletrónico não poder anteceder o gesto instrumental (J. Ferreira, 2014, p. 36). Um aspeto 

inerente à música mista em tempo-real é a existência de latência, devido aos atrasos resultantes 

dos tempos de computação e de transmissão; no entanto, a latência pode passar despercebida 

devido às limitações da perceção humana (J. Ferreira, 2014, pp. 35–36). Os sistemas de tempo-

real permitem a fusão entre o meio instrumental e o meio eletrónico, pois as possibilidades 

sonoras dependem diretamente do meio instrumental (J. Ferreira, 2014, p. 46). Nas palavras de 
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José Luís Ferreira, “existe um compromisso com a tecnologia que se contrapõe a um 

compromisso com a expressividade. Isto é, a liberdade tecnológica, potencialmente, pode pôr 

em causa a liberdade da performação” (J. Ferreira, 2014, p. 48) 

Antes do surgimento da música eletroacústica propriamente dita (onde se inclui, também, a 

música mista), foram realizadas várias experiências sonoras por diversos compositores (Luigi 

Russolo, Edgar Varèse, George Antheil, Ottorino Respighi, John Cage), que procuraram explorar 

as possibilidades de uma nova forma de composição (Gati, 2015, p. 12). À medida que as 

tecnologias se foram desenvolvendo, os músicos e compositores foram explorando o seu 

potencial. Surgiu, assim, a música eletroacústica nos anos após o término da Segunda Guerra 

Mundial (finais dos anos 40) como uma nova forma de composição que se adequava aos tempos 

em que se viviam procurando explorar o som através de novos instrumentos ou de explorar 

novos sons nos instrumentos já existentes (Burkholder et al., 2014, pp. 923–924; 947; Gati, 2012, 

p. 249). Inicialmente o som foi explorado e manipulado através de diferentes meios 

tecnológicos, produzindo resultados musicais e sonoros inovadores. Mais tarde, os 

compositores começaram a escrever obras que incorporavam não só elementos eletrónicos, 

mas também um ou vários performers (que tocavam instrumentos acústicos ou cantavam) 

surgindo, assim, a música mista (Burkholder et al., 2014, p. 949).  A obra Orphée 51 ou Toute la 

lyre de Pierre Schaeffer e Pierre Henry é considerada a primeira obra de música mista e foi 

composta em 1951 para quarteto vocal, dois recitantes e banda magnética com sons concretos 

(J. Ferreira, 2014, p. 23). A seguir a esta obra, seguiram-se várias de compositores como Bruno 

Maderna, Edgard Varèse, Henri Pousseur, Pierre Boulez, Luciano Berio e Karlheinz Stockhausen 

que escreveram obras para diferentes instrumentações, tais como instrumento solo, grupo de 

música de câmara e até mesmo grandes agrupamentos instrumentais, como orquestras (J. 

Ferreira, 2014, pp. 23–24; Gati, 2015, p. 13). 

No EAE da música, a abordagem de obras musicais com recurso a meios tecnológicos não é 

regular nem frequente, apesar de vários autores confirmarem que os meios tecnológicos 

aumentam a motivação dos alunos para a aquisição de competências musicais (Marques, 2012, 

p. 14). Ao analisar os currículos da disciplina de Saxofone de diferentes escolas (Conservatório 

de Música do Porto, Academia de Artes de Chaves, Curso de Música Silva Monteiro, 

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, Academia de Música de Oliveira de 

Azeméis) é possível constatar que não são incluídas diretrizes para o trabalho de obras com 

eletrónica e raramente são incluídas obras de música mista nas listas de repertório (apenas a 

Academia de Artes de Chaves listou uma obra de música mista). No entanto, foram realizadas 

várias investigações no âmbito de dissertações de mestrado que procuram explorar a inserção 
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de tecnologias e música eletroacústica, em especial a música mista, no EAE da música (Lopes, 

2014; Marques, 2012; Rosa, 2014; J. Sousa, 2016). 

Uma das razões apontadas para o trabalho de música mista no EAE é a promoção da 

aprendizagem de novas competências musicais que o repertório tradicional não exige, tais como 

técnicas expandidas (Rosa, 2014, p. 70; J. Sousa, 2016, p. 6). Numa investigação realizada em 

2016, foi promovido o trabalho de repertório para saxofone tenor no 4.º e 5.º grau, tendo sido 

composta uma obra de música mista que propositadamente incluiu técnicas expandidas: 

glissando, bisbigliando, micro-tom, multifónicos e flatterzung (J. Sousa, 2016, pp. 47–48). Em 

outra investigação, realizada em 2014, é possível verificar que a inserção de repertório 

eletroacústico na aprendizagem da flauta transversal é relativamente tardia (apenas a partir dos 

16 anos) e os alunos mais novos revelaram uma maior recetividade para a aprendizagem deste 

tipo de repertório (Rosa, 2014, pp. 91; 95). Estes dados reforçam a necessidade de inclusão deste 

repertório numa fase mais inicial do ensino (Rosa, 2014, pp. 95; 96). Através das várias 

investigações realizadas, é possível constatar que a recetividade dos alunos para o trabalho de 

obras com meios eletrónicos é, geralmente, alta, para além das múltiplas competências musicais 

que estas exigem que os alunos desenvolvam (Marques, 2012, p. 51; Rosa, 2014, p. 95). 

Contrariando as tendências do EAE, no Ensino Superior existe uma iniciativa permanente que 

procura promover o trabalho de música mista. O polo do Centro de Estudos de Sociologia e 

Estética Musical (CESEM) da Escola Superior de Música de Lisboa, possui um laboratório 

dedicado ao trabalho de música mista que tem por objetivo desenvolver competências no 

domínio da performance de música mista, improvisação e experimentação; neste laboratório, 

as obras interpretadas podem ser da autoria de compositores externos ou podem ser escritas 

por alunos da escola (CESEM, 2017). 

 

2.2.6. Minimalismo/pós-minimalismo 
O minimalismo surgiu nas últimas décadas do século XX, numa época em que a música ocidental 

se estava a diversificar (Burkholder et al., 2014, p. 958) e em que os compositores desejavam 

conectar-se com os ouvintes através de uma linguagem musical mais acessível (Burkholder et 

al., 2014, p. 972). O início da exploração do minimalismo teve início por volta da década de 1960, 

como uma estética avant-gard focada nos processos musicais que promoviam a redução dos 

materiais e a simplificação dos processos (Burkholder et al., 2014, p. 975). O minimalismo é 

considerado o principal estilo musical comum do final do século XX, incorporando elementos do 

rock, música de diferentes regiões do mundo (África, Ásia), elementos da tonalidade e do 
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período romântico (Burkholder et al., 2014, p. 975). O minimalismo teve uma influência 

profunda na música do final do século XX e início do século XXI, devido à incorporação de 

elementos, técnicas e processos composicionais minimalistas na música erudita, na música não 

erudita e na música para filmes (Burkholder et al., 2014, p. 981; Campbell, 1990, p. 16). Apesar 

de o minimalismo puro ter desaparecido, as suas influências na música da atualidade são 

inegáveis e amplamente difundidas (Bernard, 2003, p. 130). Devido a isto, muitos consideram 

que o minimalismo é a linguagem comum desta época. Uma das grandes inovações que o 

minimalismo permitiu foi a permissão da composição de música compreensiva e apelativa, 

através da rejeição dos ideais progressistas do Modernismo (Burkholder et al., 2014, p. 981). Ao 

longo do tempo, o minimalismo permitiu a restauração da ligação entre o compositor e o 

ouvinte devido a ser considerado uma forma de art music que se funde com outros géneros, 

como o pop, world music e jazz (Campbell, 1990, p. 16). 

O minimalismo musical foi inspirado pela arte minimal (desenvolvida inicialmente nas artes 

plásticas), que procura reduzir os materiais e as formas ao máximo e que procura não expressar 

emoções ou transmitir o estado de mente do artista (Bernard, 2003, p. 113; Burkholder et al., 

2014, p. 975). Em estreita relação com os artistas minimalistas, os compositores promoveram 

apresentações das suas peças em galerias de arte, em detrimento das tradicionais salas de 

concerto; estes procuraram reagir contra a complexidade, densidade e dificuldade das correntes 

modernas (Burkholder et al., 2014, p. 975). O minimalismo musical reduz a quantidade de 

material musical e as alterações que ocorrem ao mínimo, convidando os ouvintes a focarem-se 

nas pequenas mudanças que ocorrem (Burkholder et al., 2014, p. 975). Apesar disto, o termo 

minimalismo nunca foi completamente aceite pelos compositores para descreverem as suas 

obras, no entanto, com o passar do tempo, os compositores consideraram este termo cada vez 

menos satisfatório (Bernard, 2003, p. 112).  

Os pioneiros do minimalismo musical foram La Monte Young (explorou a música minimal com 

recurso a um número limitado de notas sustentadas durante um longo período de tempo) e 

Terry Riley (explorou padrões criados através da repetição) (Burkholder et al., 2014, pp. 975–

976). No entanto, após desenvolverem obras numa perspetiva minimalista, este compositores 

dedicaram-se à exploração de diferentes campos musicais (La Monte Young dedicou-se à música 

avant garde e Terry Riley explorou a música rock) (Bernard, 2003, p. 112; Burkholder et al., 2014, 

p. 976). Muitos dos compositores que inicialmente desenvolveram uma estética minimalista na 

composição das suas obras, ao longo do tempo afastaram-se deste ideal rígido, passando apenas 

a compor obras que utilizavam algumas técnicas composicionais minimalistas; estas obras eram, 

geralmente, complexas e incorporavam técnicas composicionais não só minimalistas, mas 
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também técnicas tradicionais (Burkholder et al., 2014, p. 978). Por volta de 1970/1980 surgiu, 

assim, o pós-minimalismo como uma corrente que refletia a influência dos processos e técnicas 

composicionais minimalistas, mas que não se limitava a eles, incorporando métodos tradicionais 

de composição, material mais variado e uma nova expressividade (Bernard, 2003, p. 112; 

Burkholder et al., 2014, p. 978; Cervo, 2007, p. 35). As obras compostas segundo esta corrente 

utilizam as técnicas composicionais minimalistas de uma forma menos sistemática, o seu estilo 

é mais flexível e a sua estética é mais inclusiva (Cervo, 2007, p. 35), para além de permitirem a 

mistura com características de outros estilos musicais e técnicas composicionais  (Cervo, 2007, 

pp. 39–40). Uma característica desta nova música é a possibilidade de ressurgimento das 

consonâncias, constituindo uma espécie de “nova tonalidade” (Bernard, 2003, p. 127). 

O conceito de música pós-minimalista também foi importado das artes plásticas e foi 

primeiramente utilizado por Robert Pincus-Witten, que considera que a música pós-minimalista 

rejeita o culto da informalidade (Cervo, 2007, p. 35). O conceito de pós-minimalismo musical foi 

utilizado pela primeira vez por John Adams para descrever o seu estilo composicional eclético e 

não limitado pelo minimalismo puro, albergando, mais tarde, obras de John Adams, Steve Reich, 

Philip Glass, Arvo Pärt, Louis Andriessen, Michael Torke e Michael Nyman (Bernard, 2003, p. 113; 

Cervo, 2007, p. 35). Bernard propõe dois critérios para qualificar um compositor como pós-

minimalista: 

(1) começou como minimalista e atualmente escreve música que, apesar de diferente 

daqueles primórdios, pode ser plausivelmente traçado de volta a eles; ou (2) 

desenvolveu após a floração mais abundante do minimalismo, mas principalmente em 

resposta (mesmo que em parte através da oposição) a ele. (Bernard, 2003, p. 127)19 

A exploração do minimalismo e do pós-minimalismo no EAE pode trazer vantagens para os 

alunos na medida em que o estudo e análise desta música é um ponto de partida para a 

exploração de outros géneros musicais e técnicas composicionais do final do século XX 

(Campbell, 1990, p. 15). “Experiências em primeira mão com o propulsivo novo estilo conhecido 

como minimalismo podem providenciar recompensas imediatas aos estudantes enquanto 

também os desafiam a procurar as técnicas e os processos daqueles compositores e dos estilos 

 
19 (1) began as a minimalist and is now writing music that, however different from those beginnings, can 
be plausibly traced back to them; or (2) developed after minimalism's most abundant flowering, but 
principally in response (even if partly in opposition) to it.  (Bernard, 2003, p. 127) 
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que os influenciaram” (Campbell, 1990, p. 16)20. Devido às influências de vários géneros musicais 

no minimalismo, este torna-se apelativo porque permite que as pessoas se identifiquem 

musicalmente (Campbell, 1990, p. 18). A exploração do minimalismo e do pós-minimalismo no 

EAE é reduzida, como se comprova pela pouca quantidade de investigações e projetos 

educativos neste campo em Portugal. Ainda assim, há registo de um projeto educativo realizado 

recentemente em que foi elaborado um caderno de exercícios na estética minimalista com o 

objetivo de explorar aspetos da técnica de guitarra clássica (L. Nunes, 2018, p. 1). É importante 

realçar que o estudo de um instrumento musical exige focalização e eficiência em cada um dos 

aspetos que compõem o ato de tocar; assim, a redução de conteúdo que a música minimal 

promove, permite ao aluno focar-se em aspetos específicos e, assim, desenvolver cada um deles 

de forma focalizada. Adicionalmente, o carácter repetitivo deste género permite ao aluno 

trabalhar a técnica digital através da repetição de motivos melódicos com recurso a repertório 

estilisticamente mais interessante que exercícios isolados (L. Nunes, 2018, p. 1). 

 

2.2.7. Blues 
O blues é um género musical que surgiu na América, resultando da influência dos músicos Afro-

americanos na vida musical deste país; simultaneamente, também o jazz surgiu com uma origem 

semelhante à do blues. A origem do blues é obscura e resulta da combinação de canções de 

trabalho e de outras tradições orais afro-americanas (Burkholder et al., 2014, p. 862), sendo que 

as suas origem remontam à década de 1890 (Weissman, 2006, p. xv). O blues nasceu da tradição 

oral e foi difundido através de performances ao vivo e de gravações; apenas depois surgiu a 

transcrição e a escrita através de notação (Komara, 2006, p. 107). Quase todos os blues 

transmitem um sentimento de tristeza e perda através das suas letras, performances e da música 

em si (Weissman, 2006, p. xxiii). Geralmente, as letras destas canções tinham uma temática 

associada a deceções, maus tratos, conflitos amorosos, desastres naturais  e outros problemas 

e, por vezes, incorporavam elementos cómicos e interjeições (Burkholder et al., 2014, pp. 862–

863; Weissman, 2006, p. xviii). A formação das letras podia ocorrer através de diferentes 

processos textuais e, geralmente, eram repetidas frases textuais: apropriação; frases formadas 

e empréstimos; imitação fonética; paráfrase; substituições verbais e não-verbais; telescoping; 

conversão rítmica; adaptação ao local e ao género (Komara, 2006, pp. 105–106; Weissman, 

2006, p. xviii). A música expressa os conteúdos textuais através de contornos melódicos, ritmos 

 
20 “First-hand experiences with the propulsive new style known as minimalism may provide immediate 
rewards to students while also challenging them to seek out the techniques and processes of those 
composers and styles which influenced it” (Campbell 16). 
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sincopados, efeitos vocais e instrumentais específicos que lembram os sons emitidos por uma 

pessoa ao expressar dor, tristeza ou frustração (Burkholder et al., 2014, p. 863). O elemento 

central de um blues é a sua melodia, à qual pode ser acrescentado um acompanhamento 

instrumental; alguns dos instrumentos mais utilizados para além da voz são a guitarra, o piano, 

a harmónica, sopros (como o trompete e o saxofone), a bateria e o baixo (Komara, 2006, p. 107). 

Existem 2 tradições de blues principais: o blues clássico e o folk blues. O folk blues é considerado 

o mais antigo e permaneceu mais próximo da tradição oral, sendo frequentemente associado a 

cantores e guitarristas afro-americanos masculinos (Burkholder et al., 2014, p. 863; Weissman, 

2006, p. xviii). Neste estilo de blues existe uma maior flexibilidade na forma textual e musical e 

nas escolhas harmónicas, existindo uma alternância entre a voz e a guitarra (Burkholder et al., 

2014, p. 865). Muitas das composições de folk blues eram apenas uma compilação de versos de 

blues ouvidos anteriormente pelo intérprete; frequentemente, quando este necessitava de um 

verso para completar uma canção, utilizava um dos versos ouvidos anteriormente (Weissman, 

2006, p. xix). Ao longo do desenvolvimento do blues, surgiram vários regionalismos deste género 

em partes diferentes do país, tais como o delta blues, piedmont blues e Texas blues, 

incorporando diferentes elementos de tradições musicais variadas (Weissman, 2006, p. xix).  

O blues clássico é um estilo urbano influenciado pela indústria da música pop e foi 

frequentemente interpretado por cantoras afro-americanas, tais como Ma Rainey e Bessie 

Smith (Burkholder et al., 2014, p. 863; Weissman, 2006, pp. xv; xvii). Este blues une as letras e 

melodias do blues com acompanhamento instrumental inspirado no jazz (Weissman, 2006, p. 

xxii). O trabalho de W. C. Handy, conhecido como o pai do blues, permitiu que este género se 

estabelecesse formalmente através da forma de blues de 12 compassos21 (Burkholder et al., 

2014, p. 863), sendo esta forma frequentemente utilizada para definir o blues (Komara, 2006, p. 

109). Nesta forma, é frequente o uso do esquema rimático AAB, em que no A uma letra é 

cantada e depois repetida (A) para terminar com uma letra diferente (B) que rima com a anterior 

(Komara, 2006, p. 110).  

A escala de blues é uma escala tipicamente utilizada na construção de melodias que deriva das 

escalas pentatónicas; esta escala foi estabelecida através da análise de várias performances e os 

músicos que a utilizavam seguiam convenções práticas transmitidas oralmente em vez de 

convenções teorizadas e escritas (Komara, 2006, p. 108). Uma característica marcante da escala 

de blues é a existência de blue notes, que se constituem como notas do terceiro, quinto e sétimo 

grau da escala que são “achatadas” ou “dobradas”, adicionando tensão harmónica e intensidade 

 
21 Twelve-bar blues form. 
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emocional (Burkholder et al., 2014, p. 863; A. Ferreira, 2019, p. 75). A inflexão que é dada às 

blues notes não é uniforme; esta varia de acordo com o estilo musical local ou com preferências 

performativas individuais (Komara, 2006, p. 108). O blues é um género em que a improvisação 

tem um papel fundamental; esta acontece em 2 níveis (musical e verbal) que estão 

intrinsecamente ligados. A improvisação musical envolve o uso de instrumentos, de uma escala 

(usualmente a escala de blues) e de acordes da tríade harmónica. A improvisação verbal envolve 

o uso de palavras e técnicas textuais (Komara, 2006, p. 111).  

Nos dias de hoje, o blues é um género mundialmente reconhecido e ouvido; existem festivais e 

gravadoras dedicadas a este género e é frequente a reedição de álbuns antigos (Weissman, 

2006, p. xxi). Na América, a partir de 1990, o blues foi frequentemente incluído em programas 

curriculares de escolas como forma de nutrir o reconhecimento da diversidade cultural e para 

promover a literacia através do trabalho de música que começou dentro da tradição oral 

(Komara, 2006, p. 126). No contexto escolar, o blues pode ser utilizado como recurso para a 

aprendizagem da improvisação e para exploração da harmonia. Antonio Cezar Ferreira elaborou 

um guia para o ensino do blues em grupo como forma de incentivar a improvisação melódica e 

rítmica. Neste guia são incluídas várias atividades que familiarizam os alunos com a harmonia 

do blues, a sua organização estrófica e rítmica; após a compreensão destes elementos, são 

explorados exercícios de improvisação e de composição (A. Ferreira, 2019, pp. 70–81). Foi, 

também, realizada uma investigação em Goiás que explorou a utilização de um blues como 

ferramenta para a aprendizagem e compreensão da harmonia (Bollos & Costa, 2017).  

 

2.2.8. Pop/rock 
O pop/rock constitui-se como um enquadramento estético; é uma cultura musical que inclui 

uma grande variedade de géneros, estilos e fenómenos relacionados entre nações, grupos 

étnicos e países (Regev, 2017, pp. 292–293). Pop/rock é muitas vezes utilizado para descrever 

música rock (quando tem um carácter mais duro) e música pop (quando tem um carácter mais 

leve); no entanto, muitos outros géneros musicais encaixam-se na categoria de pop/rock, 

levando à existência de imprecisões e ambiguidades na sua classificação (Regev, 2017, p. 294). 

O elemento de ligação que existe entre os diferentes géneros é o uso de tecnologias criativas, 

como instrumentos elétricos e eletrónicos, equipamentos de manipulação sonora e 

amplificação; é também frequente a utilização de técnicas vocais (supostamente destreinadas), 

que simbolizam ações de espontaneidade e de expressão (Regev, 2017, p. 293). 
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O pop/rock surgiu nos Estados Unidos da América em meados dos anos 50 e expandiu-se nos 

anos seguintes, tornando-se na maior cultura musical popular; considera-se que o rock and roll 

esteve na origem dos géneros que compõem o pop/rock (Regev, 2017, p. 293). O rock and roll é 

um género que mistura as tradições da música popular negra e branca, tais como a batida do 

rhythm and blues e o lado mais leve da guitarra na música country. A instrumentação de uma 

banda de rock and roll era constituída por guitarras amplificadas ou elétricas, baixo elétrico, 

bateria e, por vezes, outros instrumentos. As temáticas eram muito frequentemente sobre amor 

ou sexo e procuravam apelar diretamente aos jovens, criando uma identificação próxima com 

os ouvintes. Em 1960 passou a ser simplesmente chamado de rock e ouvido em todo o mundo, 

especialmente nas áreas em que se falava inglês (Burkholder et al., 2014, p. 913). Considera-se 

que o rock and roll se desenvolveu, se mutou e se expandiu dando origem aos outros géneros 

que compõem o pop/rock. Isto aconteceu entre os anos 50 e os anos 80 e foi neste período que 

se formaram os cânones clássicos do pop/rock, incluindo a maioria dos álbuns e dos 

artistas/bandas (Regev, 2017, p. 293). 

O pop/rock é composto de diferentes géneros, estilos, formas, períodos, modas, tendências, 

novidades ao longo do tempo, entre os quais se incluem hard rock, alternative rock, punk, 

progressive rock, power pop, soul, funk, disco, dance, house, techno, hip-hop, heavy metal, 

extreme metal, reggae, country rock, folk rock, psychedelic rock, cantores-autores, pop, entre 

outros. Muitas vezes existem versões nacionais do pop/rock de cada país, criando outros 

géneros, como o k-pop ou o afro-pop (Regev, 2017, p. 293). 

A inovação estilística no pop/rock é frequentemente associada com novos fundamentos 

estéticos, sendo os mais comuns: a exploração de novas texturas sónicas através de avanços nas 

tecnologias; ecleticismo estilístico através da combinação do pop/rock com outras correntes 

estilísticas surgindo novos géneros (por exemplo, o desenvolvimento de correntes nacionais ou 

a incorporação de instrumentos e sons asiáticos no rock); a fusão, influência e cruzamento entre 

os próprios géneros pertencentes ao pop/rock (Burkholder et al., 2014, p. 922; Regev, 2017, pp. 

294–295). 

Na atualidade, os jovens ouvem música muito diversificada, no entanto, há uma certa 

predominância de géneros como o pop e o rock. Estudos realizados em 1993 (Martin, Clarke, 

Pearce, & Hans, 1993, p. 532) e em 1994 mostram que esta é uma tendência que já vem 

acontecendo ao longo de vários anos: a maioria dos jovens e das crianças (62.2%) indicaram o 

pop, o rock e o rock and roll como sendo o seu género musical preferido (Christenson, 1994, p. 

139).  
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Em nenhuma altura os entrevistadores deste estudo mencionaram “pop” ou “rock 

‘n’roll” – eles apenas perguntaram sobre “música”. Ainda assim até mesmo nas idades 

mais jovens, a música que as crianças falaram foi esmagadoramente algum tipo de 

música popular ou rock. (Christenson, 1994, p. 143)22 

Foram realizadas várias investigações acerca da presença do pop/rock no ensino da música e 

suas influências nos alunos. Alguns dos principais benefícios associados à presença do pop/rock 

no ensino foram: a abertura musical dos alunos (Cross, 1988, p. 210); o aumento da sua 

motivação para as atividades desenvolvidas na aula de música (Ruiz, 2017, p. 16); a potenciação 

da criatividade dos alunos (Ruiz, 2017, p. 1); a permanência da atividade musical na vida adulta 

(Theorell, Lennartsson, Madison, Mosing, & Ullén, 2015, pp. 7–8). 

A presença do pop no ensino estabelece-se como um passo em frente em direção à apreciação 

de outros tipos de música e à abertura musical dos jovens (Cross, 1988, p. 210). Os jovens 

procuram uma maior diversidade de conteúdos e de estilos musicais trabalhados, como por 

exemplo música ligeira, música tradicional, música pop ou rock ou jazz. Alguns professores 

apostam em incluir estes estilos nas suas aulas enquanto outros refutam a sua importância e 

validade no ensino da música (R. Sousa, 2003, p. 91) 

Uma investigação conduzida por Elena Berrón Ruiz no Conservatorio Profesional de Música de 

Segovia investigou o potencial da integração da música pop/rock de forma a fomentar a 

criatividade, algo que já tem sido feito nos últimos anos em Espanha (Ruiz, 2017, p. 2). “A 

incorporação da música popular e, de forma mais específica, da música pop-rock no âmbito 

escolar tem sido um fenómeno progressivo e imparável desde os anos sessenta” (Ruiz, 2017, p. 

4)23. Os resultados desta investigação mostram que os alunos valorizaram a criatividade e que o 

pop/rock se estabeleceu como potenciador de aspetos chave da criatividade (Ruiz, 2017, p. 1).  

Uma investigação realizada na Suécia concluiu que a permanência da atividade musical na vida 

adulta depende de muitos fatores, dentre os quais o estilo musical tocado (Theorell et al., 2015, 

p. 274); o pop/rock foi apontado como um dos preditores da permanência da atividade musical 

na vida adulta (Theorell et al., 2015, pp. 7–8). 

 
22 “At no time did the interviewers for this study mention "pop" or "rock 'n'roll"—they only asked about 
"music." Yet even at the very youngest age levels, the music of which the children spoke was 
overwhelmingly some sort of popular or rock music” (Christenson, 1994, p. 143). 
23  “La incorporación de la música popular y, de forma más específica, de la música Pop-Rock al ámbito 
escolar ha sido un fenómeno progresivo e imparable desde los años sessenta” (Berrón Ruiz, 2017, p. 4). 
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Relativamente à exploração de obras enquadradas em géneros do pop/rock no EAE da música, 

foram realizadas algumas investigações, no âmbito de projetos de mestrado em escolas 

portuguesas. Uma delas procurou investigar qual o impacto a nível motivacional e a nível de 

aproveitamento musical do trabalho de obras enquadradas em pop/rock e jazz nas aulas de 

violino; cerca de 8 alunos participaram nesta investigação, escolhendo uma obra enquadrada 

nos géneros descritos anteriormente; apesar dos resultados terem sido inconclusivos, alguns 

dos alunos demonstraram melhorias a nível motivacional e a nível musical (Rufino, 2012, pp. 

18–19; 178–180). Outras investigações procuraram compreender de que forma podem 

introduzir e adaptar o pop/rock no ensino, tanto do contraponto na disciplina de Análise e 

Técnicas de Composição (Tavares, 2014), como na aquisição de competências musicais sem 

recurso a partituras em ensemble (Silva, 2016). 
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3. Construção do projeto 

3.1. Análise dos documentos orientadores da disciplina de Saxofone 

3.1.1. Contextualização 
As escolas do EAE da música possuem documentos próprios orientadores das várias disciplinas 

que são lecionadas. Os documentos orientadores de disciplinas de instrumento incluem, por 

vezes, listas de repertório sugerido. Considero de grande relevância a análise destes 

documentos como forma de compreender qual é a presença de obras de géneros musicais 

contemporâneos nos mesmos. Ao fazer uma recolha dos documentos orientadores da disciplina 

de saxofone das escolas do EAE da música da região Norte é possível constatar que muitos não 

estão disponíveis para consulta online e, perante isto, para ter acesso a estes documentos, é 

necessário entrar em contacto diretamente com cada uma das escolas. Ao entrar em contacto 

com todas as escolas do EAE da região Norte, deparei-me com a dificuldade de ter acesso a estes 

documentos devido à falta de resposta. Ainda assim, foi possível recolher documentos de 8 

escolas diferentes (Conservatório de Música do Porto; Conservatório de Música Calouste 

Gulbenkian de Braga; Academia de Artes de Chaves; Curso de Música Silva Monteiro; Academia 

de Música de Oliveira de Azeméis; Escola de Música de Perosinho; Conservatório de Música da 

Maia; Academia de Música de Vilar do Paraíso). Contudo, 3 destes documentos não contêm 

informações de repertório sugerido, não sendo possível a análise dos mesmos (Escola de Música 

de Perosinho; Conservatório de Música da Maia; Academia de Música de Vilar do Paraíso). De 

seguida, é apresentada uma breve análise de cada um dos documentos examinados (consultar 

Anexo II – Lista de repertório/suportes pedagógicos de Saxofone do Conservatório de Música do 

Porto, Anexo X - Plano curricular da disciplina de Saxofone da Academia de Artes de Chaves, 

Anexo XI – Programa da disciplina de Saxofone da Academia de Música de Oliveira de Azeméis, 

Anexo XII – Programa de Saxofone do Curso de Música Silva Monteiro e Anexo XIII – Programa 

do curso de Saxofone do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga). 

 

3.1.2. Academia de Artes de Chaves 
O plano curricular da disciplina de Saxofone da Academia de Artes de Chaves abrange os 

diferentes níveis de ensino, desde a iniciação até ao 8.º grau, indicando alguns suportes 

pedagógicos (métodos, estudos e peças) a utilizar. Apesar de não indicar uma grande 

quantidade de suportes pedagógicos, este programa apresenta alguma variedade nos mesmos, 

incluindo obras do repertório tradicional do instrumento, transcrições de diferentes períodos da 

história da música, obras recentes que utilizam recursos não-convencionais (notação gráfica, 

eletrónica, improvisação). 
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Este plano curricular apresenta apenas 6 obras escritas a partir de 1980: 2 dessas obras 

enquadram-se na categoria de métodos/estudos e 4 enquadram-se na categoria de peças. Estas 

peças enquadram-se em diferentes géneros musicais contemporâneos, tais como música mista, 

música baseada em música popular japonesa e música que apresenta uma linguagem tonal 

semelhante à cultivada ao longo do século XX por compositores franceses. 

 

Tabela 3 – Obras compostas a partir de 1980 presentes no plano curricular da disciplina de Saxofone da Academia 
de Artes de Chaves 

Obra  Compositor Ano de composição 

Approche de la Musique 

Contemporaine 

Hubert Prati 1985 

Vacances Jean-Michel Damase 1990 

A Tribute to Sax Alain Crepin 1994 

Fantaisie et Danse Ryo Noda 1995 

The Garden of Love Jacob TV 2002 

Saxotempo Jean-Yves Formeau e Gilles 

Martin 

2002 

 

3.1.3. Academia de Música de Oliveira de Azeméis 
O programa da disciplina de Saxofone da Academia de Música de Oliveira de Azeméis abrange 

os níveis de ensino desde o 1.º ao 8.º grau e a sua lista de repertório encontra-se dividida em 2 

categorias: métodos e peças. 

Os métodos escolhidos refletem maioritariamente coletâneas de pequenas 

peças/melodias/estudos que resultam de transcrições e adaptações de outros instrumentos 

para saxofone. Estes métodos são todos anteriores a 1980 e são constituídos por estudos/peças 

anteriores a esta data, muitas vezes englobando obras de vários períodos da história da música. 

Este programa apresenta um grande número de peças, contendo peças escritas originalmente 

para saxofone, peças pedagógicas com versão para saxofone e peças que resultam de 

transcrições de outros instrumentos. Existe uma predominância de peças escritas por 

compositores franceses, especialmente provenientes de meados de século XX; há ainda uma 

grande presença de transcrições de peças do período barroco (especialmente nos níveis iniciais). 

Este programa lista apenas 3 obras compostas a partir de 1980, estando distribuídas pelo 1.º 

grau (1) e 8.º grau (2). Uma das peças segue a linguagem tonal tradicional; as restantes 
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enquadram-se em géneros musicais diferentes do convencional: música influenciada pela 

cultura tradicional japonesa e música poliestilística, com influências de música erudita, jazz e 

música tradicional. 

 

Tabela 4 - Obras compostas a partir de 1980 presentes no plano da disciplina de Saxofone da Academia de Música 
de Oliveira de Azeméis 

Obra Compositor Ano de composição 

Olga Valse Pierre Max Dubois 1980 

Concerto Ryo Noda 1990 

Fuzzy Bird Sonata Takashi Yoshimatsu 1990 

 

3.1.4. Curso de Música Silva Monteiro 
O programa de Saxofone do Curso de Música Silva Monteiro divide o repertório apresentado em 

2 categorias: métodos e estudos; e peças. Este programa apenas contempla os níveis desde a 

iniciação até ao 5.º grau, não contemplando o curso secundário (6.º, 7.º e 8.º grau). 

Na categoria de métodos e estudos, destaca-se a presença simultânea de métodos tradicionais 

e métodos modernos ao longo de todos os níveis de formação. O programa lista 3 livros de 

estudos/métodos escritos a partir de 1980; no entanto, um destes métodos é constituído por 

uma coletânea de melodias de várias épocas diferentes. 

A categoria de peças sugeridas contém peças escritas originalmente para saxofone, peças que 

resultam de transcrições de outros instrumentos e peças pedagógicas que se encontram 

presentes nos métodos listados. O programa lista 5 peças escritas a partir de 1980, todas elas 

escritas numa linguagem tonal tradicional. 

 

Tabela 5 - Obras compostas a partir de 1980 presentes no programa de Saxofone do Curso de Música Silva Monteiro 

Obra Compositor Ano de composição 

Olga Valse Pierre Max Dubois 1980 

Vacances Jean-Michel Damase 1990 

Prélodie Guy Lacour 1992 

Petite Suite Latine Jérôme Naulais 1996 

Manivelle René Goepp 1997 
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12 Modern Études for solo 

Saxophone 

James Rae 1999 

My First Concert Vários 2006 

A New Tune a Day Ned Bennett 2006 

 

3.1.5. Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga 
O programa do curso de Saxofone do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga 

encontra-se dividido em várias categorias (métodos; estudos; peças; concertinos, sonatas e 

sonatinas; outras peças) que variam de acordo com o nível em questão (desde o 1.º grau até ao 

Ensino Superior). Destaca-se a presença de coletâneas de estudos que resultam da adaptação 

de estudos de outros instrumentos. As peças listadas abrangem uma grande diversidade de 

períodos, figurando peças barrocas, clássicas, românticas e do século XX; no entanto, o 

programa não incluiu nenhuma obra escrita após 1980. Neste programa predominam obras de 

compositores franceses compostas em meados do século XX, com maior incidência entre 1930 

e 1960; várias destas obras não são originais para saxofone, resultando da adaptação de obras 

de outros instrumentos pelo próprio compositor ou por saxofonistas. 

 

3.1.6. Conservatório de Música do Porto 
Ao contrário das restantes escolas, o Conservatório de Música do Porto apresenta uma lista de 

repertório/suportes pedagógicos em detrimento de um programa/currículo orientador da 

disciplina que indique obras sugeridas. Esta lista contempla todos os níveis de formação 

lecionados nesta escola (desde a Iniciação Musical até ao 8.º grau) e encontra-se dividida em 

métodos, peças e obra completa, apresentando uma vasta quantidade de obras listadas (mais 

de 450). Das cerca de 450 obras listadas, apenas 17 foram compostas após 1980: 8 enquadram-

se na categoria de métodos e 9 na categoria de peças. Alguns destes métodos, apesar de escritos 

depois de 1980, contêm adaptações de peças e melodias compostas antes de 1980, muitas vezes 

de períodos bastante anteriores a esta data. Das 9 peças listadas, 6 seguem uma linguagem tonal 

tradicional e as restantes 3 enquadram-se em géneros musicais inspirados em músicas 

tradicionais, tais como o tango e a bossa-nova. A generalidade das peças foi composta em 

meados do século XX por compositores franceses; no entanto, para além das já mencionadas, 

estão listadas em menor quantidade peças que resultam de transcrições de diferentes períodos 

da história da música, peças que resultam de adaptações de outros instrumentos e peças que 

refletem outras correntes musicais para além da música erudita. 
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Tabela 6 – Métodos compostos a partir de 1980 presentes na lista de repertório da disciplina de Saxofone do 
Conservatório de Música do Porto 

Método Compositor Ano de composição 

John Harle’s Saxophone 

Album 

Vários 1985 (coletânea de peças de 

épocas anteriores) 

12 Saxophone trios Harry Gee 1985 

Tango-études Astor Piazzolla 1987 

23 mini puzzles Hubert Prati 1988 

Jazzy Saxophone 2 James Rae 1990 

A Miscellany for Saxophone Michael Rose 1992 

Creature Features Colin Cowles 1993 

Saxotempo Jean Yves-Formeau e Gilles 

Martin 

2002 

 

Tabela 7 – Peças compostos a partir de 1980 presentes na lista de repertório da disciplina de Saxofone do 
Conservatório de Música do Porto 

Obra Compositor Ano de composição 

Vacances Jean-Michel Damase 1990 

Humoresque Henri Loche 1990 

Note à note Jean-Michel Damase 1990 

Chanson Modale Guy Lacour  1991 

Piazzolino Raymond Alessandrini 1991 

Kansax City Jerôme Naulais 1992 

Tango Burlesque Willy Bauweraerts 1995 

Petite Suite Latine Jerôme Naulais 1996 

Baguira Ferrer Ferran 2000 

 

3.1.7. Análise geral 
Em todos os programas são listados métodos e livros de estudo para saxofone, que seguem duas 

tendências distintas. Por um lado, métodos para saxofone que se constituem como coletâneas 

de peças de diferentes compositores e períodos; assim, apesar de o livro ter sido publicado no 

século XXI a sua música foi escrita anteriormente, por vezes em períodos anteriores ao século 

XX. Por outro lado, também figuram métodos com conteúdo original escrito para saxofone. 

Realça-se a presença de um grande número de transcrições, tanto de peças do século XX, 
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existindo várias versões das mesmas para diferentes instrumentos, como de peças de períodos 

anteriores, destacando-se o período Barroco. 

De uma forma geral, os programas analisados revelam uma supremacia de peças de 

compositores franceses de meados do século XX; estas peças são comuns em vários dos 

programas, reduzindo, assim, a diversidade entre si. 

 

3.2. Competências curriculares – 2.º e 8.º grau 
Devido à inexistência de um programa curricular da disciplina de Saxofone da instituição de 

acolhimento do projeto de investigação24, foi elaborado um conjunto de competências 

curriculares para cada um dos graus dos alunos participantes no projeto (2.º e 8.º grau). Este 

conjunto de competências curriculares foi construído em conformidade com os programas 

curriculares de várias escolas do EAE da região Norte de Portugal (Academia de Música de Vilar 

do Paraíso; Academia de Música de Oliveira de Azeméis; Curso de Música Silva Monteira; 

Academia de Artes de Chaves; Conservatório de Música da Maia)25. 

 

3.2.1. 2.º grau 

• Adoção de uma embocadura correta. 

• Emissão de um som estável e equilibrado. 

• Compreensão e adoção de uma postura correta na execução instrumental. 

• Compreensão e execução da respiração diafragmática. 

• Emissão de ar de forma contínua. 

• Coordenação digital do instrumento. 

• Desenvolvimento do fraseado musical. 

• Execução de diversas articulações. 

• Execução das notas do registo grave, médio e agudo de forma confortável. 

• Distinção e execução de diferentes dinâmicas. 

• Comunicação musical com outro instrumento. 

• Compreensão e execução de ritmos variados. 

• Compreensão do sistema tonal. 

 
24 O Conservatório de Música do Porto apenas dispõe de uma lista de repertório/suportes pedagógicos 
em que não são contemplados objetivos nem competências curriculares. 
25 Estes programas curriculares foram recolhidos no decorrer da investigação e encontram-se descritos e 
no capítulo “3.1. Análise dos documentos orientadores da disciplina de saxofone” deste documento. 



63 
 

3.2.2. 8.º grau 

• Preparação do recital final e das provas de acesso ao Ensino Superior. 

• Desenvolvimento das ideias musicais. 

• Domínio das possibilidades sonoras e expressivas do instrumento. 

• Domínio da técnica instrumental. 

• Adoção de uma postura correta na execução instrumental. 

• Emissão de som com qualidade sonora. 

• Desenvolvimento da capacidade de afinação. 

• Interpretação consciencializada de obras de diversas épocas da história da música. 

• Autonomia interpretativa. 

• Aplicação de vibrato com uma consciência estilística. 

• Utilização da respiração, não só como meio de emissão do som, mas também como um 

meio expressivo. 

• Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

• Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 

• Desenvolvimento da velocidade e destreza da técnica digital. 

• Desenvolvimento do sentido frásico. 

• Comunicação musical com outro instrumento. 

• Exploração de outros instrumentos da família do saxofone para além do saxofone alto. 

• Interpretação expressiva. 

 

3.3. Justificação da escolha das obras para a 2.ª etapa  
Antes da implementação prática do projeto educativo, foi selecionado um conjunto de obras de 

géneros musicais contemporâneos pela professora estagiária que se enquadram nas 

competências curriculares previstas para o nível de cada aluno. Devido ao carácter inovador das 

obras escolhidas, estas permitem o desenvolvimento de competências e conteúdos musicais 

que não se encontram previstos nos programas curriculares atuais, mas que contribuem para a 

formação de um músico adaptado à realidade musical dos dias de hoje. Estas obras foram 

divididas em 4 categorias diferentes: blues, pop/rock, música mista e minimalismo. Estas 

categorias foram escolhidas através da análise dos questionários realizados aos alunos de 

Saxofone do CMP e aos professores de Saxofone da região Norte de Portugal. Através da análise 

dos questionários é possível compreender que todos concordam, de forma quase unânime, que 

os géneros musicais contemporâneos trabalhados nas aulas devem pertencer tanto à categoria 

de música erudita como à categoria de música não erudita. Assim, foi estabelecido que os 
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géneros escolhidos deveriam refletir este aspeto; foram estabelecidos 3 géneros musicais em 

função das preferências manifestadas pelos alunos (blues, pop/rock e música mista) e que foram 

corroborados pelos professores. Sendo que o blues e o pop/rock se enquadram na categoria de 

música não erudita, a categoria de música erudita ficou em falta com um género (pois os alunos 

não indicaram mais nenhum género que se enquadrasse na categoria de música erudita). Este 

foi decidido em função da leitura de literatura acerca da música do século XX e século XXI, que 

refere constantemente o impacto e a influência que a música minimalista exerceu sobre a 

cultura musical desta época. Foi decidido não trabalhar o género jazz devido à ampla divulgação 

por parte do CMP deste género, através da realização de concertos, workshops e da 

possibilidade de frequência voluntária em Classes de Conjunto de jazz (combo e orquestra de 

jazz) pois o objetivo desta investigação é introduzir uma mudança no paradigma dos alunos. 

Apesar da distinção inicial entre categorias de música erudita e categorias de música não 

erudita, as obras escolhidas acabaram por transpor essa barreira classificativa; isto deve-se ao 

facto de uma parte da literatura erudita escrita para saxofone ser baseada em géneros musicais 

não eruditos, criando obras que podem ser consideradas híbridas entre as duas categorias. 

Os critérios para a escolha destas obras foram a pertença a uma das 4 categorias mencionadas 

anteriormente, a composição recente (a partir de 1980) e a adequação ao plano curricular de 

cada um dos alunos. Estas obras foram apresentadas aos alunos e, cada um deles, teve 

oportunidade de escolher de forma livre a obra que iria trabalhar. 

 

3.4. Obras de géneros musicais contemporâneos: Aluno A – 2.º grau 
As obras escolhidas para o aluno A tiveram em conta 2 aspetos principais: a sua duração e a 

exploração de diferentes vertentes, tendo em conta as suas capacidades artísticas. Devido a ser 

um aluno de formação inicial, não foram escolhidas obras com uma duração superior a 6 

minutos, pois um aluno deste nível não apresenta resistência física para tocar obras mais longas. 

Por outro lado, foram escolhidas obras que exploram diferentes capacidades artísticas mais 

frequentes em repertório atual, tais como a improvisação, a leitura de notação gráfica, a 

aproximação do discurso instrumental ao discurso verbal e a exploração de diferentes métricas. 
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Tabela 8 – Raga (Jean-Denis Michat) 

Grau 2.º grau 

Obra Raga 

Compositor Jean-Denis Michat 

Data de composição 2013 

Duração 5’38 

Género Música Mista 

Instrumentação Saxofone alto e eletrónica em tempo-diferido 

Contextualização Obra totalmente improvisada inspirada na música tradicional da 

Índia, tendo como referência o trabalho de Ravi Shankar. Na parte 

de acompanhamento de eletrónica são ouvidos instrumentos 

tradicionais da índia (tais como sitar e tablas) e uma voz. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Emissão de ar de forma contínua 

Desenvolvimento do fraseado musical. 

Distinção e execução de diferentes dinâmicas. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Improvisação guiada através da reação a estímulos auditivos. 

Criatividade na construção do discurso musical. 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 9 - Just things like that! (Jacob TV) 

Grau 2.º grau 

Obra Just things like that! 

Compositor Jacob TV 

Data de composição 2011 

Duração 1’40 

Género Música Mista 

Instrumentação Saxofone alto e eletrónica em tempo-diferido 

Contextualização Esta obra combina um discurso verbal rítmico com o discurso 

musical do saxofone, intercalando discurso musical com silêncio. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

Coordenação digital do instrumento. 

Desenvolvimento do fraseado musical. 
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com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Execução de diversas articulações. 

Distinção e execução de diferentes dinâmicas. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Aproximação do discurso musical do saxofone ao discurso verbal. 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 10 - Dans la fôret profonde (Jean-Denis Michat) 

Grau 2.º grau 

Obra Dans la forêt profonde 

Compositor Jean-Denis Michat 

Data de composição 2018 

Duração 4’00 

Género Música Mista 

Instrumentação 3 saxofones altos e eletrónica em tempo-diferido 

Contextualização Obra com carácter descritivo que utiliza o saxofone como 

reprodutor de sons da natureza (vento, chuva, uivos,) e exige uma 

interpretação teatral. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Emissão de ar de forma contínua. 

Execução de diversas articulações. 

Distinção e execução de diferentes dinâmicas. 

Comunicação musical com outro instrumento. 

 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Leitura de notação gráfica. 

Exploração de efeitos sonoros no saxofone. 

Exploração do contexto performativo. 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 11 - Cosmos (Jean-Denis Michat) 

Grau 2.º grau 

Obra Cosmos 
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Compositor Jean-Denis Michat 

Data de composição 2013 

Duração 4’02 

Género Pós-minimalismo 

Instrumentação Saxofone alto e eletrónica em tempo-diferido 

Contextualização Obra totalmente improvisada inspirada na música minimalista de 

Philip Glass. A obra é composta por 4 secção e a cada uma delas 

corresponde uma escala/acorde; ao longo da peça, é 

constantemente repetido um motivo que se adapta à escala de 

cada secção. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Emissão de um som estável e equilibrado. 

Desenvolvimento do fraseado musical. 

Distinção e execução de diferentes dinâmicas. 

Compreensão do sistema tonal. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Improvisação baseada em acordes. 

Criatividade na construção do discurso musical. 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 12 - Comptine d'un autre Éte (Yann Tiersen) 

Grau 2.º grau 

Obra Comptine d’un autre Éte : L’après midi 

Compositor Yann Tiersen (arr. Ana Sousa) 

Data de composição 2001 

Duração 3’20 

Género Pós-minimalismo 

Instrumentação Saxofone alto e piano 

Contextualização Obra escrita originalmente para piano e incluída na banda sonora 

do filme Amèlie. Combina um acompanhamento repetitivo e 

estável com uma melodia simples. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

Coordenação digital do instrumento. 

Desenvolvimento do fraseado musical. 

Execução de diversas articulações. 
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com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Execução das notas do registo grave, médio e agudo de forma 

confortável. 

Distinção e execução de diferentes dinâmicas. 

Comunicação musical com outro instrumento. 

Compreensão e execução de ritmos variados. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Expressividade com material musical reduzido. 

 

 

Tabela 13 - Melodies for saxophone (Philip Glass) 

Grau 2.º grau 

Obra Melodies for Saxophone (8; 10) 

Compositor Philip Glass 

Data de composição 1995 

Duração 4’09 

Género Pós-minimalismo 

Instrumentação Saxofone solo 

Contextualização Obra que reúne uma adaptação de 13 melodias escritas 

originalmente para a peça Prisoner of Love de Jean Genet. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Emissão de um som estável e equilibrado. 

Emissão de ar de forma contínua. 

Desenvolvimento do fraseado musical. 

Execução das notas do registo grave, médio e agudo de forma 

confortável. 

Distinção e execução de diferentes dinâmicas. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Alternância entre diferentes compassos. 
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Tabela 14 - Aquarius (Barry Cockcroft) 

Grau 2.º grau 

Obra Aquarius 

Compositor Barry Cockcroft 

Data de composição 2006 

Duração 2’20 

Género Blues 

Instrumentação Saxofone solo 

Contextualização Obra escrita sobre uma escala de blues que explora diferentes 

métricas (3, 4 e 5).  

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Coordenação digital do instrumento. 

Desenvolvimento do fraseado musical. 

Execução de diversas articulações. 

Execução das notas do registo grave, médio e agudo de forma 

confortável. 

Distinção e execução de diferentes dinâmicas. 

Compreensão e execução de ritmos variados. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Mudanças métricas (subdivisão a 3, 4 e 5). 

 

 

Tabela 15 - Blues I (Bob Mintzer) 

Grau 2.º 

Obra Blues I 

Compositor Bob Mintzer 

Data de composição 2000 

Duração 2’07 

Género Blues 

Instrumentação Saxofone alto e play-along 

Contextualização Obra pedagógica escrita com base numa progressão de 12 

compassos de blues. Utiliza linguagem musical inspirada no jazz e 

com recurso ao swing. 
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Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Desenvolvimento do fraseado musical. 

Execução de diversas articulações. 

Compreensão e execução de ritmos variados. 

Compreensão do sistema tonal. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Interpretação com recurso ao ritmo de swing. 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 16 - Night Train Blues (Michiel Merkies) 

Grau 2.º grau 

Obra Night Train Blues 

Compositor Michiel Merkies 

Data de composição 1997 

Duração 1’58 

Género Blues 

Instrumentação Saxofone alto e play-along 

Contextualização Obra pedagógica escrita com base numa progressão tradicional 

simples de 12 compassos de blues. Alterna um tema escrito com 

secções improvisadas. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Desenvolvimento do fraseado musical. 

Execução de diversas articulações. 

Compreensão do sistema tonal. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Improvisação com recurso à escala de blues. 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 17 - Boulevard of Broken Dreams (Green Day; arr. Alfred Publishing) 

Grau 2.º grau 

Obra Boulevard of Broken Dreams 



71 
 

Compositor Green Day (arr. Alfred Publishing) 

Data de composição 2005 

Duração 2’50 

Género Pop/rock: rock 

Instrumentação Saxofone alto e play-along 

Contextualização Adaptação para saxofone do tema Boulevard of Broken Dreams da 

banda norte americana Green Day; este foi um dos temas desta 

banda que atingiu mais sucesso. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Desenvolvimento do fraseado musical. 

Execução de diversas articulações. 

Distinção e execução de diferentes dinâmicas. 

Compreensão e execução de ritmos variados. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Aproximação do discurso musical do saxofone ao discurso verbal. 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 18 - Shut up and dance (Walk the Moon; arr. Alfred Publishing) 

Grau 2.º grau 

Obra Shut up and Dance 

Compositor Walk the Moon (arr. Alfred Publishing) 

Data de composição 2014 

Duração 3’01 

Género Pop/rock: pop 

Instrumentação Saxofone alto e play-along 

Contextualização Adaptação para saxofone do tema Shut up and Dance da banda 

norte americana Walk the Moon; este foi um dos temas desta 

banda que atingiu mais sucesso. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Desenvolvimento do fraseado musical. 

Execução de diversas articulações. 

Execução das notas do registo grave, médio e agudo de forma 

confortável. 

Compreensão e execução de ritmos variados. 



72 
 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Aproximação do discurso musical do saxofone ao discurso verbal. 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 19 - Funky Dee (Michiel Merkies) 

Grau 2.º grau 

Obra Funky Dee 

Compositor Michiel Merkies 

Data de composição 1998 

Duração 4’01 

Género Pop/rock: funk 

Instrumentação Saxofone alto e play-along 

Contextualização Obra pedagógica instrumental que explora o género funk. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 2.º grau) 

Desenvolvimento do fraseado musical. 

Execução de diversas articulações. 

Compreensão e execução de ritmos variados. 

Compreensão do sistema tonal. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Improvisação com recurso à escala de blues. 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

3.5. Obras de géneros musicais contemporâneos: Aluna B – 8.º grau 
As obras escolhidas para a aluna B tiveram em conta 3 aspetos principais: a possibilidade de 

utilização de diferentes saxofones, a exploração de efeitos e técnicas estendidas e o aspeto 

performativo requerido por cada obra. No nível secundário, é frequente a exploração e o 

trabalho com diferentes saxofones, sendo os mais comuns para além do saxofone alto, o 

saxofone tenor, o saxofone soprano e o saxofone barítono; devido a isto, as obras escolhidas 

foram escritas para diferentes saxofones. Foram escolhidas obras que exploram diferentes 

técnicas estendidas e efeitos (tais como slaps, multifónicos, growl, ram tongue, bends, subtone) 

com o objetivo de explorar a versatilidade do saxofone. Por último, todas as obras escolhidas 
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podem ser apresentadas em contexto performativo e exigem uma grande presença em palco da 

aluna. 

Tabela 20 - Billie (Jacob TV) 

Grau 8.º grau 

Obra Billie 

Compositor Jacob TV 

Data de composição 2003 

Duração 11’11 

Género Música Mista 

Instrumentação Saxofone alto e eletrónica em tempo-diferido 

Contextualização Obra encomendada pela saxofonista Connie Frigo; a obra baseia-

se na voz de Billie Holiday, utilizando vários excertos de entrevistas 

da cantora. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Desenvolvimento das ideias musicais. 

Domínio das possibilidades sonoras e expressivas do instrumento. 

Domínio da técnica instrumental. 

Autonomia interpretativa. 

Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 

Desenvolvimento da velocidade e destreza da técnica digital. 

Desenvolvimento do sentido frásico. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Aproximação do discurso musical do saxofone ao discurso verbal. 

Alternância entre diferentes compassos e métricas. 

Exploração de efeitos (growl, bends). 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 21 - Jackdaw (Wayne Siegel) 

Grau 8.º grau 

Obra Jackdaw 

Compositor Wayne Siegal 

Data de composição 1995 

Duração 10’46 
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Género Música Mista 

Instrumentação Saxofone barítono e eletrónica em tempo-diferido 

Contextualização Originalmente escrita para clarinete baixo, esta obra é inspirada 

por uma ave europeia comum, a gralha. A eletrónica combina os 

ruídos emitidos por esta ave, sons emitidos por um clarinete baixo 

e sons processados por computador.  

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Domínio das possibilidades sonoras e expressivas do instrumento. 

Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 

Desenvolvimento da velocidade e destreza da técnica digital. 

Exploração de outros instrumentos da família do saxofone para 

além do saxofone alto. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Alternância entre diferentes compassos e métricas. 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 22 - Shiorindia (Philippe Geiss) 

Grau 8.º grau 

Obra Shiorindia 

Compositor Philippe Geiss 

Data de composição 2014 

Duração 6’24 

Género Música Mista 

Instrumentação Saxofone alto e eletrónica em tempo-diferido 

Contextualização Obra que combina um discurso do saxofone, com um discurso 

vocal e sons de instrumentos de percussão reproduzidos 

eletronicamente. Inspirada na dicção rítmica indiana. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Desenvolvimento das ideias musicais. 

Domínio das possibilidades sonoras e expressivas do instrumento. 

Domínio da técnica instrumental. 

Autonomia interpretativa. 

Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 
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Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 

Desenvolvimento da velocidade e destreza da técnica digital. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Interação artística com o público. 

Exploração do registo agudíssimo do saxofone. 

Exploração de efeitos (subtone, microtons, bisbigliando). 

Utilização de novas tecnologias no ensino da música. 

 

 

Tabela 23 - The River Beneath Us (Anthony Fiumara) 

Grau 8.º grau 

Obra The River Beneath Us 

Compositor Anthony Fiumara 

Data de composição 2015 

Duração 18’00 

Género Pós-minimalismo 

Instrumentação Saxofone Solo 

Contextualização Obra inspirada por um poema; procura recriar auditivamente o 

fluir de um rio. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Desenvolvimento das ideias musicais. 

Autonomia interpretativa. 

Utilização da respiração, não só como meio de emissão do som, 

mas também como um meio expressivo. 

Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

Desenvolvimento do sentido frásico. 

Interpretação expressiva. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Exploração do registo agudíssimo do saxofone. 

Utilização de respiração circular. 

 

 

Tabela 24 - Frost (Marc Mellits) 

Grau 8.º grau 
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Obra Frost 

Compositor Marc Mellits 

Data de composição 2011 

Duração 12’16 

Género Pós-minimalismo 

Instrumentação Saxofone solo 

Contextualização Esta obra é descrita pelo compositor como um retrato da família 

de Erik Rönmark, saxofonista a quem esta obra foi dedicada. Cada 

um dos andamentos representa um dos membros da família. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 

Desenvolvimento do sentido frásico. 

Exploração de outros instrumentos da família do saxofone para 

além do saxofone alto. 

Interpretação expressiva. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Exploração do registo agudíssimo do saxofone. 

Alternância entre diferentes compassos e métricas. 

 

 

 

Tabela 25 - Shaping the Curve (Michael Nyman) 

Grau 8.º grau 

Obra Shaping the Curve 

Compositor Michael Nyman 

Data de composição 1991 

Duração 8’50 

Género Pós-minimalismo 

Instrumentação Saxofone soprano e piano 

Contextualização Obra dedicada ao saxofonista britânico John Harle e composta 

sobre uma sequência de 4 acordes. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

Domínio da técnica instrumental. 

Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 
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com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Desenvolvimento da velocidade e destreza da técnica digital. 

Comunicação musical com outro instrumento. 

Exploração de outros instrumentos da família do saxofone para 

além do saxofone alto. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Exploração do registo agudíssimo do saxofone. 

Alternância entre diferentes compassos e métricas. 

 

 

 

Tabela 26 - Black and Blue (Barry Cockcroft) 

Grau 8.º grau 

Obra Black and Blue 

Compositor Barry Cockcroft 

Data de composição 1995 

Duração 3’00 

Género Blues 

Instrumentação Saxofone alto solo 

Contextualização Esta obra procura recriar uma banda com diferentes instrumentos 

apenas com a utilização de um saxofone; para isso, são utilizados 

diversos efeitos que procuram simular instrumentos como o 

baixo, a guitarra elétrica e a bateria. Utiliza a escala e motivos 

melódicos de blues na construção da obra. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Desenvolvimento das ideias musicais. 

Domínio das possibilidades sonoras e expressivas do instrumento. 

Domínio da técnica instrumental. 

Autonomia interpretativa. 

Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Exploração de efeitos (multifónicos, sons de chaves, efeito wa wa). 

Utilização de respiração circular. 

Interpretação com recurso ao ritmo de swing. 
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Tabela 27 - Blue Caprice (Victor Morosco) 

Grau 8.º grau 

Obra Blue Caprice 

Compositor Victor Morosco 

Data de composição 1981 

Duração 8’20 

Género Blues 

Instrumentação Saxofone alto solo 

Contextualização Segundo o compositor, esta obra assemelha-se a uma chaconne 

ou passacaglia em que um tema é variado segundo uma estrutura 

de blues; são explorados diferentes estilos de blues. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Desenvolvimento das ideias musicais. 

Domínio das possibilidades sonoras e expressivas do instrumento. 

Domínio da técnica instrumental. 

Aplicação de vibrato com uma consciência estilística. 

Utilização da respiração, não só como meio de emissão do som, 

mas também como um meio expressivo. 

Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 

Desenvolvimento da velocidade e destreza da técnica digital. 

Desenvolvimento do sentido frásico. 

Interpretação expressiva. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Interpretação com recurso ao ritmo de swing. 

Exploração de efeitos (subtone, glissando). 

Exploração do registo agudíssimo do saxofone. 

Adequação do tipo de articulação utilizada. 

 

 

Tabela 28 - Tabasco (James Rae) 

Grau 8.º grau 

Obra Tabasco 

Compositor James Rae 

Data de composição 1999 
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Duração 1’47 

Género Blues 

Instrumentação Saxofone Solo 

Contextualização Inserida numa coleção de 12 peças cujo objetivo é fomentar o 

conceito de “positive playing”, esta obra incorpora elementos do 

blues. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Domínio da técnica instrumental. 

Utilização da respiração, não só como meio de emissão do som, 

mas também como um meio expressivo. 

Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 

Desenvolvimento da velocidade e destreza da técnica digital. 

Desenvolvimento do sentido frásico. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Adequação do tipo de articulação utilizada. 

 

 

Tabela 29 - Rock Me! (Barry Cockcroft) 

Grau 8.º grau 

Obra Rock Me! 

Compositor Barry Cockcroft 

Data de composição 2007 

Duração 6’00 

Género Pop/rock: rock 

Instrumentação Saxofone solo 

Contextualização Esta obra retrata a energia, os ritmos e as batidas do rock. Ao longo 

da mesma, o saxofone simula diferentes instrumentos, tais como 

didgeridoo, baixo elétrico, bateria e guitarra elétrica. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Desenvolvimento das ideias musicais. 

Domínio das possibilidades sonoras e expressivas do instrumento. 

Domínio da técnica instrumental. 

Autonomia interpretativa. 
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Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 

Desenvolvimento da velocidade e destreza da técnica digital. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Exploração de efeitos (slaps, multifónicos, bisbigliando, 

harmónicos naturais, sons de chaves, growl). 

Exploração do registo agudíssimo do saxofone. 

 

 

 

Tabela 30 - FOX (Nick Russoniello) 

Grau 8.º grau 

Obra FOX 

Compositor Nick Russoniello 

Data de composição 2013 

Duração 3’00 

Género Pop/rock: rock 

Instrumentação Saxofone barítono solo 

Contextualização Esta obra constitui-se como um tributo ao guitarrista Jimi Hendrix. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Desenvolvimento das ideias musicais. 

Domínio das possibilidades sonoras e expressivas do instrumento. 

Domínio da técnica instrumental. 

Execução adequada e consciencializada de diferentes dinâmicas. 

Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 

Desenvolvimento da velocidade e destreza da técnica digital. 

Exploração de outros instrumentos da família do saxofone para 

além do saxofone alto. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Exploração de efeitos (slaps, multifónicos, harmónicos naturais, 

sons de chaves, growl). 

Exploração do registo agudíssimo do saxofone. 
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Tabela 31 - Human Error/Blueberry Jam (Derek Brown) 

Grau 8.º grau 

Obra Human Error/Blueberry Jam 

Compositor Derek Brown 

Data de composição 2015 

Duração 4’47 

Género Pop/rock: pop 

Instrumentação Saxofone solo 

Contextualização Obra que reúne dois temas e que se caracteriza pela exploração 

de efeitos no saxofone, procurando fazer com que o ouvinte ouça 

simultaneamente linhas melódicas, linhas de baixo e efeitos 

percussivos. 

Competências musicais 

a trabalhar (de acordo 

com as competências 

curriculares do 8.º grau) 

Desenvolvimento das ideias musicais. 

Domínio das possibilidades sonoras e expressivas do instrumento. 

Domínio da técnica instrumental. 

Autonomia interpretativa. 

Desenvolvimento de noções métricas e rítmicas. 

Desenvolvimento da velocidade e destreza da técnica digital. 

Novas competências 

musicais que esta obra 

permite trabalhar 

Exploração de efeitos (diferentes tipos de slaps, multifónicos, 

harmónicos naturais, sons de chaves, growl, staccato duplo, ram 

tongue, efeito pop). 

 

 

3.6. Descrição das obras trabalhadas na 1.ª etapa 
Cada um dos alunos trabalhou duas peças inseridas no projeto educativo: na 1.ª etapa 

trabalharam uma obra do repertório tradicional do instrumento e na 2.ª etapa trabalharam uma 

obra pertencente a um género musical contemporâneo. As obras trabalhadas na 1.ª etapa do 

projeto enquadram-se ao nível de cada um dos alunos e estão em conformidade com o plano 

curricular de cada um dos níveis. 

 

3.6.1. School Musician, de Raymond Milford Endresen - Aluno A 
Obra pedagógica composta pelo compositor americano Raymond Milford Endresen em 1939. 

Esta obra é incluída numa coletânea de peças deste autor intitulada Indispensable Folio, 
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composta para jovens instrumentistas de sopro com acompanhamento de piano; existem 

versões desta coletânea para vários instrumentos, tais como flauta, saxofone, trompete, 

clarinete, trombone, entre outros. Esta coletânea pretende afirmar-se como uma coleção de 

pequenas peças para instrumento solo com acompanhamento de piano que procuram 

desenvolver aspetos técnicos presentes na formação transversal de instrumentistas. A obra 

School Musician tem a duração aproximada de 1 minuto e 40 segundos e segue uma linguagem 

tradicional e tonal. As principais competências musicais que esta obra exige do aluno são a 

compreensão do fraseado, a adequação das dinâmicas e o controle da articulação. Esta obra foi 

proposta pela professora cooperante ao aluno, tendo o mesmo já trabalhado outra obra desta 

coleção (Forest Echo). 

 

3.6.2. Sonate en ut# (4.º andamento), de Fernande Decruck - Aluna B 
Obra composta pela compositora francesa Fernande Decruk em 1943. A estrutura da obra segue 

a forma tradicional de uma sonata com 4 andamentos: um primeiro andamento em forma-

sonata; um segundo andamento lento; um terceiro andamento rápido; e um quarto andamento 

semelhante a um rondó. A compositora incorporou elementos impressionistas nesta obra, 

presentes no vocabulário harmónico utilizado e na utilização de escalas pentatónicas. Escrita 

para saxofone e orquestra (com redução da parte orquestral para piano) existe uma versão 

opcional em que o saxofone é substituído por uma viola de arco. Esta obra foi escolhida pela 

professora cooperante e pela aluna em conjunto, tendo os restantes 3 andamentos sido 

trabalhados anteriormente; desta forma, para o projeto de investigação apenas foi tido em 

conta o trabalho realizado no 4.º andamento. As principais competências musicais que esta obra 

exigiu da aluna foram a compreensão do fraseado, a compreensão métrica, a compreensão 

rítmica e a comunicação musical com a pianista. 
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4. Implementação do projeto 

4.1. Entidade de acolhimento do projeto 
O Conservatório de Música do Porto é uma escola pública do Ensino Artístico Especializado da 

Música, situada na união das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau 

e Vitória pertencente ao concelho do Porto. Atualmente, possui cerca de 1100 alunos 

matriculados, que são provenientes de mais de 40 municípios diferentes, possuindo assim uma 

grande diversidade. 

O CMP, criado a 1 de julho de 1917 e inaugurado no dia 9 de dezembro do mesmo ano, teve 

como primeiro diretor Moreira de Sá e contou com 339 alunos matriculados no primeiro ano 

letivo em que esteve em funcionamento. Ao longo dos seus 103 anos de funcionamento, o CMP 

teve 3 instalações físicas na cidade que foram mudando ao longo dos anos de acordo com as 

necessidades do corpo estudantil e artístico; por lá passaram figuras incontornáveis do 

panorama musical português (Conservatório de Música do Porto, 2020b).  

Esta escola é atualmente presidida pelo diretor António Moreira Jorge e está instalada na área 

Oeste da Escola Secundária Rodrigues de Freitas desde 2008 (Conservatório de Música do Porto, 

2020c). Conta com uma vasta oferta formativa, albergando ciclos de estudo desde o 1.º Ciclo 

até ao Ensino Secundário, integrados nos diferentes regimes em vigor: integrado, articulado e 

supletivo. Os instrumentos ministrados são: acordeão; bandolim; canto; clarinete; contrabaixo; 

cravo; fagote; flauta de bisel; flauta; guitarra clássica; guitarra portuguesa; harpa; oboé; órgão; 

percussão; piano; saxofone; trombone; trompa; trompete; tuba; violeta; violino; violoncelo. 

Para além da música erudita, o conservatório oferece formação nas áreas de jazz e música 

popular (Conservatório de Música do Porto, 2020a, 2020c). 

 

4.2. Caracterização dos participantes 
Os participantes ativos deste projeto educativo foram os alunos da disciplina de Saxofone com 

os quais foi realizada a prática pedagógica de coadjuvação letiva inserida no Estágio Pedagógico 

da professora estagiária da disciplina de Prática de Ensino Supervisionada (PES). Estes alunos 

frequentam o ensino integrado do Conservatório de Música do Porto e pertencem a graus 

distintos de formação (consultar Anexo IX – Carta de apresentação do projeto educativo ao 

diretor do CMP). Os critérios de escolha dos alunos assentam em dois critérios: serem alunos 

que nunca tenham trabalhado obras de géneros musicais contemporâneos nas aulas de 

Saxofone e serem alunos com os quais foi realizada a prática de coadjuvação letiva inserida no 

estágio curricular. Ambos os encarregados de educação autorizaram a participação dos seus 
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educandos neste projeto de investigação, assim como a gravação áudio dos mesmos para fins 

académicos (consultar Anexo VII – Carta de apresentação do projeto educativo aos 

encarregados de educação dos alunos participantes no projeto e Anexo VIII – Carta de 

autorização assinada pelos encarregados de educação dos alunos participantes no projeto). 

 

4.2.1. Aluno A 
O aluno A iniciou o ano letivo com 11 anos e frequenta o 6.º ano (2.º grau) no regime integrado 

no CMP; é aluno desta escola desde o ano letivo anterior e toca saxofone há cerca de 2 anos. 

Este aluno iniciou a aprendizagem do instrumento na vertente jazz um ano antes de entrar no 

conservatório numa escola particular onde continua a frequentar as aulas de Saxofone jazz. O 

aluno demonstra muito interesse no estudo e na audição deste género musical, mostrando 

regularmente os conteúdos de jazz trabalhados à professora de Saxofone do CMP. É um aluno 

empenhado e obtém bons resultados. Ao longo do ano letivo revelou uma grande evolução, 

tanto a nível de execução como a nível de compreensão musical. 

Através de uma pesquisa exploratória realizada no início do ano letivo, que se concretizou numa 

conversa com o aluno, foi possível conhecer o seu percurso e preferências musicais de forma a 

adaptar o projeto educativo à realidade deste participante. Os géneros musicais mais ouvidos 

por este aluno são música eletrónica, jazz, rap e blues. Nas aulas de Saxofone o aluno já 

trabalhou obras de música erudita e jazz. Relativamente às obras de géneros musicais 

contemporâneos, o aluno apresentou algum desconhecimento face a este conceito; após uma 

breve explicação por parte da professora estagiária, este afirmou nunca ter trabalhado obras 

deste tipo de repertório devido a nunca ter tido oportunidade para tal, justificando que a 

escolha das suas peças recai sobre a professora. O aluno manifestou interesse em trabalhar 

obras de géneros musicais contemporâneos enquadradas tanto em música erudita como em 

música não erudita, devido a gostar de tocar e de ouvir obras de géneros musicais variados. Por 

último, o aluno manifestou interesse em trabalhar blues nas aulas de Saxofone. 

Após a apresentação do conjunto de obras previamente definidas para o nível de formação do 

aluno A, este escolheu trabalhar a peça Aquarius de Barry Cockcroft. Esta obra enquadra-se no 

género de blues, género musical em que o aluno manifestou interesse inicialmente. A peça foi 

escolhida em conjunto pelo aluno e pela professora cooperante; adicionalmente, o aluno 

também manifestou interesse em trabalhar a obra Dans la Forêt Profonde, no entanto, tal não 

foi possível devido ao cancelamento das aulas presenciais devido à pandemia de COVID-19 e às 

características físicas que esta obra exige (acompanhamento eletrónico e 3 executantes). 
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Na primeira aula em que o aluno trabalhou a obra Aquarius, este reparou na sua data de 

composição (2006), tecendo um comentário em que afirmou que a peça era muito antiga. Após 

uma explicação pela professora estagiária e pela professora cooperante, o aluno tomou 

consciência de que as peças que interpretava normalmente eram ainda mais antigas 

(geralmente compostas no século XX). O aluno manifestou um grande interesse nesta obra ao 

longo de todo o seu trabalho. Para além do tempo de estudo dedicado a ela, o aluno demonstrou 

o seu interesse através da variedade e pertinência das questões colocadas e dos comentários 

tecidos, referindo estar a gostar de trabalhar esta obra. Adicionalmente, após o trabalho da obra 

Aquarius, o aluno trabalhou outra obra deste compositor, continuando a explorar obras de 

géneros musicais contemporâneos. 

 

4.2.2. Aluna B 
A aluna B iniciou o ano letivo com 17 anos e frequenta o 12.º ano (8.º grau) no regime integrado 

no CMP; é aluna desta escola desde o ano letivo 2017/2018, correspondendo ao seu 10.º ano, 

e toca saxofone há cerca de 8 anos. Este ano, a aluna terminará a sua formação de Ensino 

Secundário e pretende concorrer ao Ensino Superior na área da música. Ao longo do ano, foi 

orientada pela professora cooperante de forma a tomar as decisões de forma mais consciente 

e fundamentada. A aluna mostra-se empenhada e dedicada no saxofone, revelando interesse 

através do seu estudo e participação regular em masterclasses e outras ações de formação. No 

entanto, a aluna demonstra algumas dificuldades, tanto a nível de expressão musical como 

dificuldades relacionadas com aspetos técnicos do saxofone. Apesar destas dificuldades, a aluna 

procura sempre dar o seu melhor e superar-se a si mesma; ao longo do ano demonstrou alguma 

evolução devido ao seu trabalho.  

Através de uma pesquisa exploratória realizada no início do ano letivo, que se concretizou numa 

conversa com a aluna, foi possível conhecer o seu percurso e preferências musicais de forma a 

adaptar o projeto educativo à realidade desta participante. Os géneros musicais mais ouvidos 

por esta aluna são pop, jazz, rock, música do período romântico e música do período clássico. 

Nas aulas de Saxofone apenas trabalhou música erudita. Relativamente às obras de géneros 

musicais contemporâneos, a aluna afirmou nunca ter trabalhado obras deste tipo de repertório 

devido a nunca ter demonstrado interesse em o fazer. No entanto, a aluna manifestou interesse 

em trabalhar obras de géneros musicais contemporâneos porque considera que seria uma 

experiência interessante e reconhece a importância do trabalho de obras da atualidade. Devido 

aos seus gostos musicais, a aluna demonstrou interesse em trabalhar obras de géneros musicais 

contemporâneos, desde que enquadrados em música erudita. 
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Após a apresentação do conjunto de obras previamente definidas para o nível de formação da 

aluna B, a obra escolhida por esta aluna para o projeto de investigação foi Frost de Marc Mellits. 

Esta obra minimalista enquadra-se em música erudita, tal como pretendido pela aluna e foi 

escolhida por esta. A aluna revelou interesse em 3 das 12 obras propostas; estas foram Frost de 

Marc Mellits, The River Beneath Us de Anthony Fiumara e Shaping the Curve de Michael Nyman. 

Após uma leitura breve de cada uma delas, a aluna escolheu a peça a interpretar. 

Na aula em que a aluna fez a leitura da peça, esta aprendeu algumas características estilísticas 

do género minimalismo, tais como a importância da estabilidade da pulsação e a regularidade 

musical que este género exige. O trabalho desenvolvido pela aluna ao logo das aulas permitiu 

que esta desenvolvesse várias das suas capacidades musicais, em especial a integração de notas 

do registo agudíssimo na sua interpretação (sendo este um dos aspetos em que a aluna 

demonstrou maior evolução) e a adoção de uma linguagem estilística adequada ao género 

musical trabalhado. 

 

4.3. Procedimentos 
Esta investigação constitui-se como uma investigação-ação em que se procurou realizar uma 

metodologia de investigação mista, intercalando métodos de recolha de dados quantitativos e 

qualitativos. “A Investigação-Ação pode ser descrita como uma família de metodologias de 

investigação que incluem ação (ou mudança) e investigação (ou compreensão) ao mesmo 

tempo, utilizando um processo cíclico ou em espiral, que alterna entre acção e reflexão crítica” 

(Coutinho, 2011, p. 313). Adicionalmente, a investigação-ação tem em vista a melhoria das 

práticas dentro de um contexto (Coutinho, 2011, p. 312).  

A primeira fase desta investigação consistiu na elaboração de uma pesquisa sobre o ensino de 

música em Portugal, focando o caso particular do Ensino Artístico Especializado (EAE). Através 

desta pesquisa foi possível compreender o contexto em que este ensino é praticado e quais as 

suas vantagens e limitações, assim como conceber e planear ações com o objetivo de colmatar 

as limitações apresentadas. Uma das principais críticas apontadas ao EAE é a focalização num 

único tipo de repertório, em detrimento de outros; este repertório corresponde, geralmente, à 

música barroca, clássica e romântica (Folhadela et al., 1998, p. 45). Vários autores defendem a 

importância do trabalho de obras de diferentes períodos e géneros e referem a importância de 

aproximar o repertório trabalhado nas aulas aos gostos e preferências musicais dos alunos. 

Assim, esta investigação pretende implementar uma estratégia educacional que se concretiza 

na exploração de um repertório alternativo ao convencional no EAE; este repertório será 
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constituído por géneros musicais contemporâneos, devido às vantagens enumeradas 

anteriormente na revisão de literatura e devido à sua proximidade com os alunos. 

A segunda fase do trabalho consistiu no reconhecimento da realidade em particular da escola 

Conservatório de Música do Porto. Foi realizado um inquérito por questionário aos alunos da 

disciplina de Saxofone do CMP com o objetivo de conhecer a realidade em particular desta 

escola no que diz respeito ao trabalho de obras de géneros musicais contemporâneos nas aulas 

de Saxofone e qual a motivação dos alunos para trabalho deste repertório (consultar Anexo XV 

– Modelo do questionário Exploração de Estilos Musicais Contemporâneos nas Aulas de 

Saxofone – Alunos). Simultaneamente, foi realizado um inquérito por questionário aos 

professores de Saxofone de escolas de EAE da região Norte de Portugal com o objetivo de 

conhecer a realidade atual do ensino de Saxofone relativamente a géneros musicais 

contemporâneos (consultar Anexo XIV – Modelo do questionário Exploração de Estilos Musicais 

Contemporâneos nas Aulas de Saxofone – Professores). Estes questionários permitiram obter 

uma contextualização compreensiva e atual sobre o trabalho realizado, assim como obter dados 

relativos a motivação, aquisição de competências musicais, obras trabalhadas e motivações para 

a escolha do repertório. Através da análise dos questionários e da pesquisa em literatura já 

existente, foram estabelecidos os 4 géneros que foram explorados neste projeto educativo: o 

blues, o pop/rock, a música mista e o minimalismo/pós-minimalismo. Após o estabelecimento 

destes 4 géneros musicais, foi feita uma pesquisa sobre cada um deles que incidiu na sua 

definição e contextualização, no seu surgimento histórico e no seu emprego no ensino, em 

particular no EAE. 

Em simultâneo com a implementação e análise dos questionários foi feita uma recolha dos 

programas orientadores da disciplina de Saxofone das escolas do EAE da região Norte de 

Portugal. Através da análise dos 5 programas recolhidos, foi possível verificar qual a presença 

de obras de géneros musicais contemporâneos nos mesmos (consultar Anexo II – Lista de 

repertório/suportes pedagógicos de Saxofone do Conservatório de Música do Porto, Anexo X - 

Plano curricular da disciplina de Saxofone da Academia de Artes de Chaves, Anexo XI – Programa 

da disciplina de Saxofone da Academia de Música de Oliveira de Azeméis, Anexo XII – Programa 

de Saxofone do Curso de Música Silva Monteiro e Anexo XIII – Programa do curso de Saxofone 

do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga).. 

A implementação do projeto foi dividida em duas etapas: a 1.ª etapa (que teve lugar no 1.º 

período, entre 7 de novembro e 12 de novembro de 2019) que se focou no trabalho de uma 

obra do repertório tradicional (escolhida previamente pela orientadora cooperante); e a 2.ª 
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etapa (que teve lugar no 2.º período, entre 6 de fevereiro e 4 de maio de 2020) que se focou no 

trabalho de uma obra de um género musical contemporâneo. Esta obra foi escolhida por cada 

um dos alunos dentre um conjunto de peças apresentado pela professora estagiária; para cada 

um dos géneros musicais contemporâneos escolhidos anteriormente, foram alocadas 3 peças 

adequadas ao nível escolar que cada aluno frequenta. O trabalho destas obras tem em vista a 

melhoria de uma situação problemática verificada anteriormente e exposta na revisão de 

literatura: a focalização do repertório trabalhado no EAE numa única tipologia musical. O 

trabalho destas obras teve lugar durante as aulas regulares de instrumento dos alunos 

participantes no projeto e, ao longo de ambas as etapas da implementação do projeto, foram 

realizadas sessões de avaliação do mesmo; estas sessões consistiram na execução da peça pelo 

aluno e no preenchimento de questionários pelo mesmo e pelas professoras presentes na aula 

(professora cooperante, professora estagiária e pianista acompanhadora). Infelizmente, a 

implementação do projeto foi interrompida pela pandemia mundial COVID-19 e o mesmo não 

pode continuara a ser implementado segundo a planificação inicial. Foram feitas várias 

alterações, dentre as quais a adaptação do acompanhamento da evolução musical dos alunos, 

a alteração das datas das sessões de avaliação do projeto e a alteração de uma das avaliadoras 

do mesmo (devido à falta de contacto com a pianista acompanhadora, as sessões de avaliação 

do projeto foram avaliadas por outra professora estagiária da escola através de meios virtuais 

com recurso a gravações). 

A apresentação pública prevista para o final da implementação do projeto não pode ser 

realizada devido ao encerramento das escolas; assim, esta investigação ficou incompleta, na 

medida em que foram perdidos momentos de recolha de dados. É importante realçar que a 

investigadora não possuiu qualquer controlo desta situação, não se podendo responsabilizar 

pela falta de dados decorrentes da mesma. A apresentação prevista tinha como objetivos a 

apresentação pública das obras trabalhadas e a realização de uma sessão informativa acerca 

desta temática, aberta a todos os alunos da escola. 

Existiu um processo cíclico na medida em que foi feita uma alternância entre ação 

(implementação) e reflexão crítica de forma a solucionar problemas encontrados através da 

introdução de alterações (adaptações à planificação e à sua implementação) (Coutinho, 2011, 

p. 313).  

 

4.4. Planificação da implementação do projeto 
A implementação do projeto foi dividida em 2 etapas: 
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• A 1.ª etapa decorreu no primeiro período escolar, entre os dias 7 de novembro e 12 de 

dezembro de 2019; correspondeu ao trabalho de uma obra do repertório tradicional do 

saxofone (escolhida previamente pela professora cooperante); 

• A 2.ª etapa decorreu no segundo período escolar, entre os dias 6 de fevereiro e 4 de 

maio de 2020; correspondeu ao trabalho de uma obra de um género musical 

contemporâneo (escolhida pelo aluno a partir de um conjunto de obras apresentadas). 

A implementação do projeto consistiu no trabalho de duas peças ao longo de um período de 

tempo contínuo e com a extensão aproximada de 5 a 6 semanas e na realização de 3 sessões de 

avaliação do projeto em cada uma das etapas. A planificação inicial previu a realização de 3 

sessões de avaliação do projeto em intervalos de 2 semanas para cada uma das etapas; assim, 

seguiria a planificação exposta na tabela abaixo. 

 

Tabela 32 - Planificação inicial da implementação do projeto 

1.ª etapa 2.ª etapa 

1.ª 14/11/2019 1.ª 27/02/2020 

2.ª 28/11/2019 2.ª 12/03/2020 

3.ª 12/12/2019 3.ª 26/03/2020 

 

Contudo, esta planificação sofreu algumas alterações ao longo da sua implementação, devido a 

fatores externos de saúde pública. Devido à cessação das atividades letivas presenciais, não foi 

permitido à professora estagiária realizar as 2 últimas sessões de avaliação do projeto na data 

prevista. Para além da implementação do projeto ter prosseguido via online, com recurso a 

ferramentas de comunicação à distância e a gravações, a planificação das sessões sofreu 

alterações, de acordo com o nível de resposta dado por cada um dos alunos. A data de realização 

de cada uma das sessões de avaliação do projeto relativas à 2.ª etapa da implementação do 

projeto encontra-se descrita na tabela abaixo. 

 

Tabela 33 - Datas das sessões de avaliação do projeto inseridas na 1.ª etapa da investigação 

Aluno A Aluna B 

1.ª 27/02/2020 1.ª 27/02/2020 

2.ª 19/03/2020 2.ª 07/04/2020 

3.ª 31/03/2020 3.ª 04/05/2020 
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Devido ao encerramento das escolas, a apresentação pública que marcaria o final da 

implementação do projeto, prevista para a primeira semana do 3.º período, não pode ser 

realizada. 

 

4.5. Ferramentas de obtenção de dados 
Ao longo de toda a investigação foram aplicadas diversas ferramentas de obtenção de dados: 

dois inquéritos por questionário; diário de bordo; gravações; instrumentos específicos de 

avaliação do projeto. Estas ferramentas de obtenção de dados encontram-se em conformidade 

com os instrumentos habitualmente utilizados na investigação-ação e coletam dados 

qualitativos e dados quantitativos (Coutinho, 2011, p. 318). Posteriormente, foi realizada a 

recolha dos dados obtidos, bem como a sua interpretação, que deu origem à discussão de 

resultados presente neste documento. 

Foram realizados dois inquéritos por questionário simultaneamente: um deles destinou-se aos 

alunos de Saxofone do CMP e o outro aos professores de Saxofone do EAE da música da região 

Norte. O primeiro teve como objetivo conhecer a realidade em particular desta escola no que 

diz respeito ao trabalho de obras de géneros musicais contemporâneos nas aulas de Saxofone e 

qual a motivação dos alunos para trabalho deste repertório. O segundo teve como objetivo 

conhecer a realidade atual do ensino de Saxofone relativamente a géneros musicais 

contemporâneos. 

O diário de bordo contém um registo de todo o projeto e descreve todo o trabalho realizado ao 

longo das sessões; contém descrições detalhadas das atividades realizadas em cada uma das 

sessões de trabalho, assim como a descrição das reações dos alunos. 

Os instrumentos específicos de avaliação do projeto tomaram a forma de questionários que 

expressam a opinião através da utilização de escalas de Likert. Foram utilizados dois 

questionários diferentes: um destinado aos alunos, em que estes procuraram avaliar o projeto 

tendo em conta a sua motivação e a aquisição de competências musicais; um destinado às 

professoras, em que estas procuraram avaliar o projeto tendo em conta a aquisição de 

competências musicais por parte dos alunos. Para além das questões expressas através da escala 

de Likert, o questionário incluiu algumas questões abertas com o objetivo de caracterizar 

qualitativamente o trabalho realizado nas aulas (consultar Anexo XVII – Modelo do instrumento 

específico de avaliação do projeto – versão do professor e Anexo XVIII - Modelo do instrumento 

específico de avaliação do projeto – versão do aluno). Este instrumento de avaliação foi 
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acompanhado da realização de gravações áudio de uma interpretação da peça por parte dos 

alunos com o objetivo de registar de forma auditiva a sua evolução, para posterior consulta. 
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5. Apresentação e análise dos dados 

5.1. Questionários 

5.1.1. Nota introdutória 
No âmbito desta investigação, foram realizados dois inquéritos por questionário (doravante 

mencionados como questionários) com o objetivo geral de conhecer a realidade do ensino de 

Saxofone nas escolas do Ensino Artístico Especializado da Música (EAE). Estes questionários 

permitiram recolher dados quantitativos e qualitativos acerca do trabalho de obras enquadradas 

em géneros musicais contemporâneos nas aulas de Saxofone. Com estes dados, é possível 

conhecer um pouco mais sobre a situação vivida atualmente nas escolas de EAE da música e 

conceber estratégias e metas para a implementação do projeto mais enquadradas nessa 

realidade. 

Nestes questionários, foi utilizado o conceito de estilo musical contemporâneo; apesar de os 

termos estilo e género poderem ser considerados equivalentes (Moore, 2001, pp. 432–433), a 

sua distinção é mais benéfica para a investigação. Assim, é preferível a utilização do conceito de 

género musical contemporâneo em detrimento do conceito de estilo musical contemporâneo, 

pois este permite uma categorização mais adequada, através do estabelecimento de 

convenções que permitem a comunicação. No entanto, devido à construção e aplicação prévia 

dos questionários, estes foram elaborados com a inclusão do termo estilos musicais 

contemporâneos; para uma maior correção científica, na leitura e análise dos dados dos 

questionários, o termo estilo musical contemporâneo deve entender-se como género musical 

contemporâneo. 

 

5.1.2. Questionário “Exploração de Estilos Musicais Contemporâneos nas Aulas de 

Saxofone” – Professores 
No âmbito desta investigação foi realizado um questionário entre os professores da disciplina 

de Saxofone das escolas do EAE da música da região Norte de Portugal. O questionário foi 

limitado à região Norte de Portugal devido ao Conservatório de Música do Porto se situar nesta 

região. O questionário foi enviado por email a todas as escolas, juntamente com o pedido de 

envio do programa da disciplina de Saxofone. Devido às poucas respostas obtidas através deste 

método, o questionário foi enviado por outros meios aos referidos professores de Saxofone. De 

um total de 42 escolas, foram obtidas 19 respostas de professores provenientes de 23 escolas 

diferentes. Devido à impossibilidade de averiguar o número exato de professores de Saxofone 

de escolas do EAE da música da região Norte, apenas se pode concluir que aproximadamente 

55% das escolas foram representadas nas respostas ao questionário. Dois aspetos que importam 
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realçar são o facto de vários professores trabalharem em simultâneo em diversas escolas e de 

várias escolas terem mais do que um professor de Saxofone, tornando a análise estatística dos 

dados bastante complexa. 

O período de recolha de respostas ao questionário teve a duração de cerca de 1 mês e meio, 

entre o dia 28 de outubro de 2019 e 6 de dezembro de 2020. 

A construção do questionário teve em conta as necessidades da própria investigação e as 

questões colocadas foram agrupadas por secções de acordo com as respostas facultadas. O 

questionário teve início com uma secção de caracterização que procurou incidir sobre os aspetos 

de faixa etária, sexo, formação académica e experiência profissional. De seguida, o questionário 

ramificou-se em 4 secções que foram construídas de acordo com a resposta dada na questão 7 

(Nos últimos 5 anos trabalhou obras de estilos musicais contemporâneos no Ensino Artístico 

Especializado com os seus alunos?); cada professor respondeu apenas às questões de uma 

destas secções, de acordo com a resposta selecionada. As secções correspondentes às respostas 

“Sim, enquadrados em música erudita”, “Sim, enquadrados em música não erudita” e “Sim, 

enquadrados em música erudita e não erudita” foram construídas com uma estrutura 

semelhante entre si; apenas foi feita a distinção relativamente à categoria em que se inseriam 

as obras trabalhadas (música erudita, música não erudita e ambas). Estas questões procuraram 

identificar as obras trabalhadas em cada um dos níveis de formação, o nível de motivação e de 

aquisição de competências musicais dos alunos, as respetivas justificações e motivações dos 

professores para o trabalho deste repertório. A última secção do questionário ficou reservada 

aos professores que afirmaram não terem trabalhado obras de estilos musicais contemporâneos 

nos últimos 5 anos e as questões colocadas procuraram compreender as razões para essa 

ocorrência, assim como perceber qual a posição destes professores perante o trabalho deste 

repertório (consultar Anexo XIV – Modelo do questionário Exploração de Estilos Musicais 

Contemporâneos nas Aulas de Saxofone - Professores). 

Na primeira secção do questionário, os professores responderam a questões que permitiram a 

caracterização do grupo de inquiridos. Relativamente à faixa etária, esta revelou um grande 

número de professores com idades abaixo de 36 anos (68,4%); nenhum professor com uma 

idade superior a 45 anos respondeu ao questionário, podendo estas tendências revelar um 

maior número de professores jovens e/ou o desinteresse de professores com idades mais 

avançadas em responder ao questionário. No gráfico abaixo está representada a distribuição 

por faixa etária das idades dos professores que responderam ao questionário. 
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Gráfico 1 – Caracterização dos professores: idade por faixa etária 

 

 

Relativamente ao sexo dos inquiridos, 13 dos professores assumem-se como pertencentes ao 

sexo masculino (68,4%) e 6 assumem-se como pertencentes ao sexo feminino (31,6%). 

 

Gráfico 2 – Caracterização dos professores: sexo 

 

 

De seguida, os professores indicaram qual o nível de formação que possuem na área da música. 

A maioria (78,9%) indicou possuir um mestrado (ou uma formação equivalente) e apenas 21,1% 

indicaram possuir apenas licenciatura (ou uma formação equivalente). Ninguém indicou possuir 

doutoramento ou outro nível de formação. 
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Gráfico 3 – Caracterização dos professores: nível de formação na área da música 

 

 

Quando questionados acerca se possuem formação numa área extramusical, 5 dos professores 

responderam positivamente (correspondendo a 26,3% das respostas), indicando a sua área de 

formação extramusical. As áreas extramusicais foram bastante diversas e incluíram: Ensino 

Básico; Marketing; Ciências de Educação; Contabilidade; Medicina Veterinária. 

 

Gráfico 4 – Caracterização dos professores: formação extramusical 

 

 

Relativamente ao tempo de lecionação no EAE, a maioria dos professores (cerca de 53%) leciona 

a disciplina de Saxofone num intervalo de tempo que se situa entre 11 a 20 anos. Com uma 

menor percentagem, existem cerca de 10% que lecionam há menos de 5 anos e cerca de 32% 

que lecionam num intervalo de tempo que se situa entre 5 a 10 anos. Apenas cerca de 5% dos 

professores lecionam a disciplina há mais de 20 anos, existindo apenas uma resposta que se 

enquadra no intervalo de tempo entre 21 a 30 anos. 
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Gráfico 5 – Caracterização dos professores: tempo de lecionação no EAE 

 

 

Existe uma grande percentagem (79%) de professores que trabalharam obras de estilos musicais 

contemporâneos no EAE da música durante os últimos 5 anos. Relativamente a estas obras, 

cerca de 32% dos professores trabalharam obras enquadradas em música erudita e cerca de 

47% trabalharam obras enquadradas em música erudita e não erudita; nenhum professor 

afirmou ter apenas trabalhado obras enquadradas em música não erudita. A percentagem de 

professores que não trabalharam obras de estilos musicais contemporâneos corresponde a 

cerca de 21%. 

 

Gráfico 6 – Caracterização dos professores: trabalho de obras de estilos musicais contemporâneos no EAE nos 
últimos 5 anos 

 

 

De uma forma geral, os professores que responderam ao questionário constituem-se como 

jovens adultos, com uma maior representatividade de indivíduos do sexo masculino. A sua 

grande maioria possui formação musical ao nível de mestrado e, geralmente, os referidos 

indivíduos não possuem formação extramusical. Ao contrário do verificado na análise dos 
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programas da disciplina de Saxofone, das conclusões retiradas do Encontro Nacional do Ensino 

Especializado da Música e da investigação conduzida por Oliveira e Ribeiro, a grande maioria dos 

professores que responderam ao questionário afirma já ter trabalhado no EAE obras de estilos 

musicais contemporâneos nos últimos 5 anos. 

 

Professores que trabalharam obras de estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita 

A percentagem de professores que trabalharam obras de estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita é de cerca de 32%, correspondendo a 6 respostas. A maioria 

destas obras foi trabalhada no Ensino Secundário (cerca de 83%), tendo apenas um professor 

indicado que as trabalhou no Ensino Básico.  

As obras nomeadas pelos professores foram todas indicadas para o Ensino Secundário e foram 

as seguintes: 

 

Tabela 34 - Obras de estilos musicais contemporâneos enquadrados em música erudita nomeadas pelos professores 
para o Ensino Secundário 

Obra Compositor Número de 

vezes que foi 

nomeada 

Nível indicado Ano de 

composição 

Improvisation I Ryo Noda 3 Ensino Secundário 1974 

Improvisation II Ryo Noda 3 Ensino Secundário 1975 

Improvisation III Ryo Noda 3 Ensino Secundário 1975 

Maï Ryo Noda 2 Ensino Secundário 1978 

Fantasia Claude Smith 1 Ensino Secundário 1983 

Grab it! Jacob TV 1 Ensino Secundário 1999 

Rock Me! Barry Cockcroft 1 Ensino Secundário 2007 

Obras de Jacob TV 1 Ensino Secundário  

Obras de Christian Lauba 1 Ensino Secundário  

Obras de Ryo Noda 1 Ensino Secundário  

Obras de Sérgio Azevedo 1 Ensino Secundário  

Obras de Takashi 

Yoshimatsu 

1 Ensino Secundário  
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Apenas 3 das obras indicadas foram compostas a partir de 1980, tendo as restantes sido 

compostas antes dessa data. Alguns professores não nomearam obras em específico, indicando 

apenas o nome do compositor. Das 3 obras compostas a partir de 1980, estas enquadram-se em 

estilos musicais variados, como por exemplo o pop/rock e música mista.  

Os motivos apontados pelos professores para o trabalho destas obras foram homogéneos, 

distribuindo-se por 4 motivos diferentes, dentre os 7 apresentados. Cada professor escolheu no 

máximo 3 motivos para o trabalho destas obras e nenhum sugeriu um motivo diferente dos que 

foram apresentados. 

 

Gráfico 7 – Justificações apresentadas pelos professores para o trabalho deste repertório 

 

 

Relativamente ao grau de motivação dos alunos percecionado pelos professores, este é 

geralmente alto (nível 4); apenas um professor indicou um nível de motivação baixo (nível 2). 
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Gráfico 8 – Grau de motivação dos alunos percecionado pelos professores 

  

 

Ao questionar os professores sobre se o trabalho deste tipo de repertório no EAE trouxe 

vantagens para os alunos a nível motivacional, apenas um professor deu uma resposta negativa. 

As justificações apresentadas pelos professores para esta escolha foram as seguintes. 

 

Tabela 35 – Justificações apresentadas pelos professores relativamente à definição do grau de motivação dos alunos 

Resposta Justificação 

Sim Por ser extremamente motivador e os colocar a par de novas técnicas que 

repertório mais clássico não possui 

Sim Porque contactam com outro tipo de repertório, normalmente diferente do 

habitual. 

Sim Porque ficam motivados com diferentes linguagens, efeitos, eletrónica   

Sim Pela aprendizagem de novos efeitos. Linguagem nova. Mensagem transmitida. 

Estética musical. 

Não Não. Penso que traz vantagens ao nível de aquisição de competências, mas não 

sinto que os alunos fiquem mais motivados a interpretar este tipo de repertório. 

Sim Principalmente por ser algo diferente do habitual e por, muitas vezes, essas obras 

recorrerem a efeitos e sonoridades com as quais ainda não tinham tido contacto. 
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Relativamente ao nível de aquisição de competências musicais dos alunos percecionado pelos 

professores este é elevado, enquadrando-se todas as respostas no nível 4 e 5. 

 

Gráfico 9 – Nível de aquisição de competências musicais dos alunos percecionado pelos professores 

 

 

Ao questionar os professores sobre se o trabalho deste tipo de repertório no EAE trouxe 

vantagens para os alunos a nível musical todos os professores deram uma resposta positiva. As 

justificações apresentadas pelos professores para esta escolha foram as seguintes. 

 

Tabela 36 - Justificações apresentadas pelos professores relativamente à aquisição de competências musicais pelos 
alunos 

Resposta Justificação 

Sim Pela informação e adequação musical que apreenderam.  Consegui estimular a 

descoberta por outro tipo de reportórios  

Sim Porque promoveu a aprendizagem de novas competências. 

Sim Exige uma compreensão do ritmo, frase, efeitos diferente da abordada  

na música clássica  

Sim Abriu a mente para outro tipo de linguagem musical 

Sim Adquirem competências musicais e exploram efeitos que noutro tipo de 

repertório não é possível. 

Sim Por passarem a conhecer um estilo que considero indispensável para a formação 

de um saxofonista.  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5



101 
 

Todos os professores consideraram que a implementação deste repertório no EAE de forma 

regular resultará em resultados positivos nos alunos. As justificações apresentadas pelos 

professores para esta escolha foram as seguintes. 

 

Tabela 37 – Justificações apresentadas pelos professores relativamente à previsão de resultados positivos 
decorrentes da implementação deste repertório no EAE de forma regular 

Resposta Justificação 

Sim Pela informação e adequação musical que apreenderam.  Consegui estimular a 

descoberta por outro tipo de reportórios 

Sim Porque promoveu a aprendizagem de novas competências. 

Sim Exige uma compreensão do ritmo, frase, efeitos diferente da abordada  

na música clássica  

Sim Abriu a mente para outro tipo de linguagem musical 

Sim Adquirem competências musicais e exploram efeitos que noutro tipo de 

repertório não é possível. 

Sim Por passarem a conhecer um estilo que considero indispensável para a formação 

de um saxofonista.  

 

Finalmente, os professores escolheram a categoria musical dos estilos musicais 

contemporâneos que consideram mais adequada para o EAE: 1 professor indicou estilos 

musicais contemporâneos enquadrados em música erudita e os restantes 5 indicaram estilos 

musicais contemporâneos enquadrados em música erudita e não erudita. 

 

Tabela 38 – Categorias musicais indicadas pelos professores e respetivas justificações 

Resposta Justificação 

Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e 

não erudita 

Devem ter noções de todos os tipos  

Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e 

não erudita 

Porque considero que um saxofonista tem que 

domininar vários estilos de música. Aliás, são várias as 

peças eruditas que têm influências rock e jazz por 

exemplo  
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Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e 

não erudita 

Os estilos podem e devem complementarem-se 

Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e 

não erudita 

O estilo contemporâneo enquadrados na música erudita, 

essencialmente pelo desenvolvimento de competências 

técnicas; o estilo de música contemporânea enquadrado 

na música não erudita, pela influência positiva na 

motivação. 

Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita 

Porque, tal como nos outros instrumentos, o ensino 

especializado é, predominantemente, de música erudita.  

 

 

Professores que trabalharam obras de estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e em música não erudita  

A percentagem de professores que trabalharam obras de estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em ambas as categorias (música erudita e música não erudita) é de cerca de 47%, 

correspondendo a 9 respostas. Todos os professores que indicaram terem trabalhado este tipo 

de repertório praticaram-no no Ensino Secundário; quase todos o trabalharam no Ensino Básico 

(8) e uma parte dos professores (4) também o realizou na Iniciação Musical. 

 

Gráfico 10 – Trabalho de obras de estilos musicais contemporâneos enquadrados em música erudita e não erudita 
por nível de ensino 
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As obras nomeadas pelos professores foram: 

Tabela 39 – Obras de estilos musicais contemporâneos enquadrados em música erudita e não erudita nomeadas 
pelos professores 

Obra Compositor Número 

de vezes 

que foi 

nomeada 

Nível indicado Ano de 

composição 

Syrinx Debussy 1 Ensino Secundário 1913 

Sonata Paul 

Hindemith 

1 Ensino Secundário 1943 

Mélopée  Alain 

Weber 

1 Ensino Básico 1968 

Sonata Muczynski 1 Ensino Secundário 1970 

Improvisação I Ryo Noda 6 Ensino Básico; 

Ensino Secundário 

1974 

Improvisation II Ryo Noda 2 Ensino Secundário 1975 

Improvisation III Ryo Noda 2 Ensino Secundário 1975 

Maï Ryo Noda 2 Ensino Secundário 1978 

Deux pièces Denisov 1 Ensino Secundário 1978 

Approche de la Musique 

Contemporaine 

Hubert 

Prati 

2 Ensino Básico; 

Ensino Secundário 

1985 

Sonata Piccola Jan de 

Maeyer 

1 Ensino Básico 1990 

Amazing animals Colin 

Cowles 

1 Ensino Básico Reedição 

de um livro 

de 1993 

Gorge Barry 

Cockcroft 

1 Ensino Secundário 1994 

Beat me Barry 

Cockcroft 

1 Ensino Secundário 1996 

Grab it! Jacob TV 2 Ensino Secundário 1999 

Sarasax Theodor 

Köhler 

1 Ensino Secundário 1999 
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Insomnia Luís 

Cardoso 

1 Ensino Secundário 2004 

Zodiac Barry 

Cockcroft 

1 Ensino Básico 2006 

Blue Saxophone  James Rae 1 Ensino Básico 2007 

Eighteen Andy Scott 1 Ensino Secundário 2007 

Pimpin Jacob TV 1 Ensino Secundário 2008 

Saxiana júnior Vários 

(Nicolas 

Prost) 

1 Ensino Básico 2011 

Kosso kosso Philippe 

Geiss 

1 Ensino Secundário 2011 

As danças do cão Jorge 

Salgueiro 

1 Ensino Secundário 2011 

Pequenas Histórias de um 

Saxofone 

Paulo 

Bastos 

1 Iniciação musical 2014 

Trilog Philippe 

Geiss 

1 Ensino Secundário 2014 

Obras de estilos musicais: 

Jazz, Bossa Nova, Pop, 

World Music 

--------------- 3 Iniciação musical; 

Ensino básico; 

Ensino Secundário 

 

Obras de Luís Tinoco 1 Iniciação musical  

Obras criadas pelos próprios 

alunos, através de efeitos 

explorados no saxofone. 

--------------- 1 Iniciação musical  

Melodias de música popular --------------- 1 Iniciação musical  

Obras de Ryo Noda 3 Iniciação musical; 

Ensino Básico; 

Ensino Secundário 

 

Obras de Jorge 

Salgueiro 

1 Iniciação musical  

Música popular --------------- 1 Ensino Básico  

Peças de estilo rock e pop --------------- 1 Ensino Básico  
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Das peças listadas, 17 foram compostas a partir de 1980; as restantes 9 foram compostas antes 

dessa data e alguns professores não nomearam obras em específico, indicando apenas o nome 

do compositor. As obras compostas a partir de 1980 enquadram-se em vários estilos musicais, 

incluindo blues, ragtime, minimalismo, música mista, jazz, swing, Modernismo e outros estilos 

pessoais desenvolvidos por cada um dos compositores. 

Os professores indicaram 5 motivos para o trabalho destas obras, destacando-se a promoção de 

diferentes estilos musicais e a aprendizagem de novas competências musicais específicas deste 

repertório. Cada professor escolheu no máximo 3 motivos para o trabalho destas obras e 

nenhum sugeriu um motivo diferente dos que foram apresentados. 

 

Gráfico 11 - Justificações apresentadas pelos professores para o trabalho deste repertório 

 

 

Relativamente ao grau de motivação dos alunos percecionado pelos professores, este é 

geralmente alto (níveis 4 e 5); apenas um professor indicou um nível de motivação médio (nível 

3). 

 

Gráfico 12 – Grau de motivação dos alunos percecionado pelos professores 
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Ao questionar os professores sobre se o trabalho deste tipo de repertório no EAE trouxe 

vantagens para os alunos a nível motivacional, todos responderam afirmativamente. As 

justificações apresentadas pelos professores para esta escolha foram as seguintes. 

 

Tabela 40 - Justificações apresentadas pelos professores relativamente à definição do grau de motivação dos alunos 

Resposta Justificação 

Sim Os alunos mostram se mais motivados com o desafio e a novidade.  

Sim Os alunos identificam-se com as obras 

Sim A utilização de técnicas que não são usuais leva a uma motivação extra e a uma 

descoberta das potencialidades do próprio instrumento. 

Sim Ultrapassaram barreiras de interpretação que antes pareciam inatingíveis. 

Exploraram dedilhações que não são trabalhadas no repertório tradicional. 

Aprenderam a controlar determinados efeitos. Aprenderam a ler uma partitura 

gráfica. 

Sim Porque o aluno aprofunda mais o potencial do instrumento e, é nesta linguagem, 

que o aluno tem mais "espaço" para colocar algo de si na interpretação das obras. 

Sim Inicialmente é uma linguagem que os alunos não compreendem. Conforme vão 

evoluindo e compreendendo, a sua motivação aumenta de forma proporcional à 

aquisição de competências 

Sim Devido a descoberta de novas técnicas e estilos que despontam das planificações 

tradicionais. 

Sim Aumentou em larga escola o interesse e motivação pela prática do instrumento. 

Sim Pela descoberta do desafio de novos efeitos musicais e de estilos de música 

diversos, numa era do meio digital. 

 

Relativamente ao nível de aquisição de competências musicais dos alunos percecionado pelos 

professores este é elevado, enquadrando-se todas as respostas no nível 4 e 5. 
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Gráfico 13 – Nível de aquisição de competências musicais dos alunos percecionado pelo professor 

 

 

Ao questionar os professores sobre se o trabalho deste tipo de repertório no EAE trouxe 

vantagens para os alunos a nível musical todos os professores deram uma resposta positiva. As 

justificações apresentadas pelos professores para esta escolha foram as seguintes. 

 

Tabela 41 - Justificações apresentadas pelos professores relativamente à definição do nível de aquisição de 
competências musicais dos alunos 

Resposta Justificação 

Sim Permitiu lhes a aquisição de novas competências técnicas e estilísticas.  

Sim Contacto com outro tipo de linguagem musical 

Sim Este tipo de repertório dá-lhes uma liberdade e exploração a nível musical. 

Sim Aprenderam a controlar musicalmente o espetáculo, pois estas obras têm uma 

enorme componente cénica que é tão importante como a parte musical. São 

obras que geralmente implicam mais o sentido crítico e auditivo dos alunos. 

Sim Como referi na resposta anterior, é nesta linguagem, que o aluno tem mais 

"espaço" para colocar algo de si na interpretação das obras. 

Sim Por lhes abrir os horizontes e mostrar que podem existir ainda mais caminhos 

Sim Devido a que as novas perspectivas sonoras e musicais desenvolvem um outro 

tipo de abordagem diferente da tradicional e mais próxima dos dias de hoje. 

Sim Desenvolveram capacidades interpretativas e musicais que até então não 

conseguiam apresentar. 

Sim Para o desenvolvimento do seu ouvido interno e conceito/ cultura musical. 

Também para o desenvolvimento de competências técnicas ao nível do domínio/ 

controlo do instrumento e da interpretação musical. 
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Todos os professores consideraram que a implementação deste repertório no EAE de forma 

regular resultará em resultados positivos nos alunos. As justificações apresentadas pelos 

professores para esta escolha foram as seguintes. 

 

Tabela 42 - Justificações apresentadas pelos professores relativamente à previsão de resultados positivos 
decorrentes da implementação deste repertório no EAE de forma regular 

Resposta Justificação 

Sim Aumenta o leque de possibilidades e formas de os motivar e proporciona o 

desenvolvimento de novas competências 

Sim Motivação dos alunos 

Sim Pelas razões anteriormente explicadas. 

Sim Por todas as vantagens enumeradas anteriormente. 

Sim Na minha opinião, pela mesma razão que já mencionei, porque é neste tipo de 

linguagem, que o aluno tem mais "espaço" para colocar algo de si na interpretação 

das obras. 

Sim Mas apenas se for implementado uma forma estruturada e organizada. 

Sim Porque com a implementação de este tipo de repertório, os alunos ampliam o 

repertório em diferentes estilos musicais , ganham uma nova abordagem e 

perspetiva sobre a música, e ampliam os seus conhecimentos tanto a nível técnico 

como musical, o que a partida vira a dar resultados positivos. 

Sim Esta resposta deverá ter em atenção toda a situação envolvente dos alunos de 

modo a não standarizar os elementos que possam promover e motivar o estudo 

dos alunos. 

Sim Poderá promover uma evolução na aprendizagem mais ampla e abrangente. 

 

Finalmente, os professores escolheram a categoria musical dos estilos musicais 

contemporâneos que consideram mais adequada para o EAE: 1 professor indicou estilos 

musicais contemporâneos enquadrados em música não erudita e os restantes 8 indicaram 

estilos musicais contemporâneos enquadrados em música erudita e não erudita. 
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Tabela 43 - Categorias musicais indicadas pelos professores e respetivas justificações 

Resposta Justificação 

Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e 

não erudita 

Pela liberdade e exploração de novos sons técnicas e 

estilos. 

Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e 

não erudita 

A abrangência só poderá trazer mais benefícios. 

Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e 

não erudita 

Porque o aluno deve vivenciar os dois estilos e ser capaz 

de adaptar e criar ferramentas de interpretação musical. 

Neste sentido a linguagem contemporânea é muito 

enriquecedora. 

 

Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e 

não erudita 

Por oferecerem uma formação mais ampla e abrangente 

aos alunos 

Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e 

não erudita 

Porque o repertório utilizado deve ser adaptado a cada 

aluno para dar resposta aos diferentes objetivos 

propostos para a utilização do mesmo. 

Estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e 

não erudita 

Permitirá desenvolver competências que possam ajudar 

no desenvolvimento musical e técnico dos alunos. 

 

Professores que não trabalharam obras de estilos musicais contemporâneos  

Os professores que indicaram não terem trabalhado obras de estilos musicais contemporâneos 

nos últimos 5 anos, possuem todos formação ao nível de mestrado; no entanto, de forma geral, 

lecionam no EAE da música há relativamente pouco tempo. 
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Gráfico 14 – Tempo de lecionação no EAE 

 

 

Os professores indicaram os motivos pelos quais não trabalharam obras de estilos musicais 

contemporâneos; dos 7 motivos apresentados inicialmente, 2 professores justificaram a sua 

escolha através da afirmação “Não considero que o aluno se consiga desenvolver musicalmente 

com este tipo de repertório”; outros 2 professores indicaram um motivo não presente na lista 

(“A maioria das obras do século XXI escritas para saxofone são muito complexas para os alunos 

ao nível do domínio do instrumento” e “Ano de escolaridade e nível dos alunos, (todos do 

básico), não considero que seja adequado neste nível”). 

 

Gráfico 15 – Justificações apresentadas pelos professore 

 

 

Apesar de não terem trabalhado nenhuma obra de estilos musicais contemporâneos no EAE da 

música nos últimos 5 anos, todos os professores consideraram que a implementação deste 

repertório de forma regular resultará em resultados positivos nos alunos. As justificações 

apresentadas pelos professores para esta escolha foram as seguintes. 
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Tabela 44 - Justificações apresentadas pelos professores relativamente à previsão de resultados positivos 
decorrentes da implementação deste repertório no EAE de forma regular 

Resposta Justificação 

Sim Porque o aluno passa a ter contacto com uma linguagem diferente de escrita, e 

também a conhecer outro tipo de sonoridade. 

Sim Variedade e diversidade de estilos 

Sim Toda a abordagem a novos estilos musicais resulta numa bagagem mais completa 

para o aluno. Tudo o que é um novo contacto com algo resulta sempre em 

aprendizagem. 

Sim Dependendo do nível dos alunos, é importante que conheçam os diferentes tipos 

de reportório existentes. 

 

Por fim, os professores escolheram a categoria musical dos estilos musicais contemporâneos 

que consideram mais adequada para o EAE: 1 professor indicou estilos musicais 

contemporâneos enquadrados em música não erudita, 1 professor indicou estilos musicais 

contemporâneos enquadrados em música erudita e os restantes 2 indicaram ambas as 

categorias. 

 

Gráfico 16 – Categoria musical dos estilos musicais contemporâneos considerada mais adequada pelos professores 

 

 

Comparação geral dos dados do questionário  

Ao comparar o grau de motivação dos alunos percecionado pelos professores com o trabalho 

de obras de estilos musicais contemporâneos enquadrados nas duas categorias descritas 

anteriormente (música erudita; música erudita e não erudita), é possível observar que existe um 
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maior grau de motivação apontado pelos professores nas obras enquadradas em música erudita 

e não erudita. 

 

Gráfico 17 (esquerda) – Grau de motivação dos alunos com o trabalho de obras de estilos musicais contemporâneos 
enquadrados em música erudita 

Gráfico 18 (direita) - Grau de motivação dos alunos com o trabalho de obras de estilos musicais contemporâneos 
enquadrados em música erudita e não erudita 

  

 

Relativamente ao nível de aquisição de competências musicais, não foram apontadas grandes 

flutuações entre as duas categorias, tendo ambas as categorias registado um nível alto. 

 

Gráfico 19 (esquerda) – Nível de aquisição de competências musicais dos alunos com o trabalho de obras de estilos 
musicais contemporâneos enquadrados em música erudita 

Gráfico 20 (direita) - Nível de aquisição de competências musicais dos alunos com o trabalho de obras de estilos 
musicais contemporâneos enquadrados em música erudita e não erudita 

  

 

Ao agrupar as respostas dos professores que trabalharam obras de estilos musicais 
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outro lado, a nível musical, todos os professores consideraram que o trabalho destas obras 

trouxe vantagens a nível musical aos seus alunos.  

 

Gráfico 21 (esquerda) – Respostas à questão “Considera que a abordagem deste tipo de repertório no Ensino 
Artístico Especializado trouxe vantagens para os alunos a nível motivacional?” 

Gráfico 22 (direito) – Resposta à questão “Considera que a abordagem deste tipo de repertório no Ensino Artístico 
Especializado trouxe vantagens para os alunos a nível musical?” 

       

 

Independentemente do trabalho prévio deste tipo de repertório, todos os professores que 

responderam ao questionário consideraram que a implementação de obras de estilos musicais 

contemporâneos no EAE da música resultará em resultados positivos. Cerca de 78,9% 

considerou a categoria que engloba música erudita e não erudita a mais adequada para o EAE. 

Apenas 10,5% considerou mais adequada a categoria que engloba apenas música erudita e o 

restante 10,5% considerou a categoria que engloba apenas a música não erudita. 

 

Gráfico 23 - Categoria musical dos estilos musicais contemporâneos considerada mais adequada pelos professores 
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5.1.3. Questionário “Exploração de Estilos Musicais Contemporâneos nas Aulas de 

Saxofone” – Alunos 
No âmbito desta investigação foi realizado um questionário entre os alunos de Saxofone da 

escola Conservatório de Música do Porto (CMP). O seu objetivo foi conhecer a realidade 

particular desta escola em relação ao trabalho de obras de estilos musicais contemporâneos nas 

aulas de Saxofone. O questionário foi distribuído pelos alunos do CMP através de diversos meios: 

envio do questionário por email às 3 professoras do conservatório, de forma a distribuírem-no 

pelos seus alunos; partilha do questionário com os alunos aquando da sua participação em 

atividades não-letivas (Tertúlia informal “À Conversa Com…”; Masterclasse de saxofone com o 

professor Henrique Portovedo); envio do questionário diretamente aos alunos; partilha do 

questionário entre colegas de classe.  

Devido ao facto de o preenchimento dos questionários ter frequentemente ocorrido na 

presença da responsável pela investigação, foi possível constatar que os alunos não estavam 

familiarizados com o conceito de estilos musicais contemporâneos e, consequentemente, 

tiveram dúvidas na indicação de peças enquadradas nestes estilos (ver peças indicadas abaixo). 

Este aspeto demonstra que é necessário haver um maior reforço e trabalho deste conceito com 

os alunos, de forma a cultivarem o seu conhecimento musical. 

Inicialmente, o período de recolha de respostas ao questionário seria entre o dia 7 de novembro 

e o dia 31 de dezembro; devido à baixa quantidade de respostas obtidas, o período foi alargado 

até ao dia 29 de fevereiro. Apesar do alargamento do prazo e do reforço dos meios de partilha, 

apenas foram obtidas 12 respostas ao questionário, correspondendo a um terço do número 

total de alunos de Saxofone do conservatório (36). Este aspeto pode revelar falta de interesse 

em participar na investigação, assim como desleixo por parte dos alunos. 

A construção do questionário teve em conta as necessidades da própria investigação e as 

questões colocadas foram agrupadas por secções de acordo com as respostas obtidas. O 

questionário teve início com uma secção de caracterização que procurou incidir sobre os aspetos 

de nível de escolaridade, sexo, experiência instrumental e preferências musicais. De seguida, o 

questionário ramificou-se em 4 secções que foram construídas de acordo com a resposta dada 

na questão 7 (Alguma vez trabalhaste obras de estilos musicais contemporâneos nas aulas de 

saxofone?); cada aluno respondeu apenas às questões de uma destas secções, de acordo com a 

resposta selecionada. As secções correspondentes às respostas “Sim, enquadrados apenas em 

música erudita”, “Sim, enquadrados apenas em música não erudita” e “Sim, enquadrados em 

música erudita e/ou música não erudita” foram construídas com uma estrutura semelhante 

entre si; apenas foi feita a distinção relativamente à categoria em que se inseriam as obras 
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trabalhadas (música erudita, música não erudita e ambas). Estas questões procuraram 

identificar as obras trabalhadas em cada um dos níveis de formação, o nível de motivação e de 

evolução musical dos alunos e as motivações dos mesmos para o trabalho deste tipo de 

repertório. A última secção do questionário ficou reservada aos alunos que afirmaram não 

terem trabalhado obras de estilos musicais contemporâneos; nesta secção procurou-se 

compreender as razões pelas quais esse trabalho não ocorreu e conhecer as motivações dos 

alunos para o trabalho desse tipo de repertório (consultar Anexo XV – Modelo do questionário 

Exploração de Estilos Musicais Contemporâneos nas Aulas de Saxofone - Alunos). 

Os alunos que responderam ao questionário distribuíram-se entre 3 dos 4 níveis lecionados no 

CMP (2.º Ciclo; 3.º Ciclo; Ensino secundário); nenhum dos alunos do 1.º Ciclo respondeu ao 

questionário. Ao distribuir o questionário de forma presencial, uma das alunas do 1.º Ciclo 

afirmou não o conseguir preencher. Isto deve-se ao facto de os alunos desta idade não 

possuírem as ferramentas cognitivas necessárias, pois para além de não compreenderem o 

conceito podem não compreender o que é requerido em cada questão. 

 

Gráfico 24 – Caracterização dos alunos: nível de ensino frequentado 

 

 

Relativamente ao sexo dos inquiridos, 8 dos alunos assumem-se como pertencentes ao sexo 

masculino (66,7%) e 4 assumem-se como pertencentes ao sexo feminino (33,3%). 
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Gráfico 25 – Caracterização dos alunos: sexo 

 

 

Relativamente ao número de anos a que os alunos estudam saxofone, a maioria dos alunos (10) 

indicou estudar há mais de 5 anos; apenas 2 alunos indicaram estudar entre 4 a 5 anos. Este 

aspeto deve-se à grande maioria dos alunos do CMP terem frequentado a Iniciação Musical. 

 

Gráfico 26 – Caracterização dos alunos: quantidade de anos a que estudam saxofone 
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explicada pela ampla divulgação por parte do CMP deste estilo, através da realização de 

concertos, workshops e da possibilidade de frequência voluntária em Classes de Conjunto de 

jazz (combo e orquestra de jazz). 

 

Gráfico 27 – Caracterização dos alunos: preferências musicais 

 

 

Os alunos indicaram os estilos mais trabalhados nas aulas de Saxofone através da escolha dentre 

os 5 apresentados (erudito, música mista, popular, pop/rock, jazz), podendo, também, indicar 

outros estilos para além dos apresentados. Os estilos musicais mais trabalhados nas aulas de 

Saxofone indicados pelos alunos foram a música erudita e o jazz, tendo sido indicados por 7 e 5 

alunos, respetivamente. Dois alunos indicaram estilos para além dos apresentados, tendo sido 

indicado o estilo clássico e o estilo clássica; contudo, devido à linguagem corrente dos alunos, 

estes poderiam estar a referir-se a música erudita. O trabalho de música popular foi indicado 

por 2 alunos e o trabalho de música mista e pop/rock não foi indicado por nenhum dos alunos. 

 

Gráfico 28 – Caracterização das aulas de Saxofone dos alunos: estilos musicais trabalhados 
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Ao serem questionados sem nenhuma indicação ou restrição acerca dos estilos musicais que 

gostariam de trabalhar nas aulas de Saxofone, os alunos apresentaram respostas muito variadas; 

enquanto alguns indicaram estilos concretos, outros responderam de forma vaga, indicando 

respostas como “todos um pouco”. De uma forma geral, os 5 estilos indicados pelos alunos 

foram pop/rock, blues, jazz, eletrónica e erudito, estando a distribuição descrita no gráfico 

abaixo. Os dois alunos que manifestaram interesse em continuar a trabalhar música erudita, 

indicaram, também, que gostariam de a trabalhar numa vertente mais contemporânea. Os 

alunos que manifestaram interesse em trabalhar música eletrónica mencionaram de forma oral 

se estavam a referir a música mista (estes dados foram obtidos devido ao preenchimento dos 

questionários ter decorrido na presença da responsável pela investigação). 

 

Gráfico 29 – Caracterização dos alunos: estilos musicais que gostariam de ver trabalhados nas aulas de Saxofone 

 

 

Mais de metade dos alunos que responderam ao questionário (58%), afirmaram nunca terem 

trabalhado estilos musicais contemporâneos nas aulas de Saxofone; dos que indicaram já terem 

trabalhado, 17% enquadrou as peças trabalhadas na categoria de música erudita e 25% 

enquadrou as peças em ambas as categorias (erudita e não erudita). A distribuição dos alunos 

que já trabalharam obras de estilos musicais contemporâneos por nível de ensino é bastante 

homogénea, tendo, em todos os níveis, existido alunos que referenciaram já terem trabalhado 

estas obras e outros alunos que não. 
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Gráfico 30 – Caracterização dos alunos: trabalho de obras de estilos musicais contemporâneos nas aulas de 
Saxofone 

 

 

Tabela 45 – Distribuição dos alunos por nível de ensino 

Nível de 

ensino 

N.º de alunos que já trabalharam 

obras de Estilos Musicais 

Contemporâneos 

N.º de alunos que não trabalharam 

obras de Estilos Musicais 

Contemporâneos 

2.º Ciclo 3 1 

3.º Ciclo 2 2 

Ensino 

Secundário 

2 2 

 

Devido à dificuldade demonstrada pelos alunos em classificar as peças já trabalhadas (tanto nas 

categorias de música erudita e música não erudita, como na categoria de estilos musicais 

contemporâneas), não foi feita uma distinção entre os estilos musicais contemporâneos 

enquadrados em música erudita e entre os estilos musicais contemporâneos enquadrados em 

música não erudita trabalhados pelos alunos na análise das respostas dadas por estes. 

As obras indicadas pelos alunos encontram-se descritas no quadro abaixo e demonstram 

novamente as dificuldades sentidas por eles em classificar as peças tocadas. Por exemplo, um 

aluno indicou como obra trabalhada “Músicas de Carnaval” na categoria de música erudita; 

outro aluno não conseguiu indicar quais as obras de estilos musicais contemporâneos 

trabalhadas. As obras indicadas pelos alunos foram todas compostas antes de 1980, não se 

enquadrando na categoria de música da atualidade. 
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Tabela 46 – Obras de estilos musicais contemporâneos indicadas pelos alunos 

Categoria Obras indicadas Data de composição 

Estilos musicais 

contemporâneos enquadrados 

na música erudita 

Músicas de carnaval – 

Estilos musicais 

contemporâneos enquadrados 

na música erudita 

Não sei – 

Estilos musicais 

contemporâneos enquadrados 

em música erudita e/ou música 

não erudita 

Sonata – Paul Creston 1939 

Estilos musicais 

contemporâneos enquadrados 

em música erudita e/ou música 

não erudita 

Fantasie Tzigane – M. Perrin 1959 

Estilos musicais 

contemporâneos enquadrados 

em música erudita e/ou música 

não erudita 

Improvisation – Ryo noda 1974 

 

Relativamente ao grau de motivação indicado pelos alunos, este é bastante díspar e encontra-

se descrito no gráfico abaixo. Apesar disso, nenhum aluno indicou um grau de motivação baixo. 

 

Gráfico 31 – Grau de motivação indicado pelos alunos 

 

 

Relativamente à evolução musical percecionada pelos alunos, esta é ligeiramente mais alta do 

que o grau de motivação. Novamente, nenhum aluno indicou um grau baixo de evolução. 
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Gráfico 32 – Grau de evolução musical indicado pelos alunos 

 

 

Ao questionar os alunos sobre se gostariam de trabalhar obras de estilos musicais 

contemporâneos nas aulas de Saxofone no futuro, 4 responderam de forma positiva e apenas 1 

respondeu de forma negativa. As justificações dadas pelos alunos prendem-se com questões de 

gosto pessoal e nenhum aluno fez menção às capacidades musicais que este tipo de repertório 

permite adquirir. Adicionalmente, os alunos que gostariam de trabalhar obras de estilos 

musicais contemporâneos nas aulas de Saxofone, escolheram a categoria que engloba música 

erudita e música não erudita como a sua preferência. 

 

Tabela 47 – Manifestação da intenção de trabalho de obras de estilos musicais contemporâneos e respetivas 
justificações 

Resposta Justificação Categoria de Estilos Musicais 

Contemporâneos 

Sim Acho divertido Música erudita e não erudita 

Sim Porque gosto Música erudita e não erudita 

Sim Gosto de aprender novas "línguas" Música erudita e não erudita 

Sim Porque me sinto bem a tocar Música erudita e não erudita 

Não Não é muito o meu estilo – 

 

Todos os alunos que indicaram nunca terem tocado uma peça de um estilo musical 

contemporâneo (7) nas aulas de Saxofone, afirmaram que nunca tiveram oportunidade para o 

fazer. As justificações apresentadas pelos alunos para tal não ter acontecido relacionam-se com 

o facto de a escolha do repertório ser feita pela professora e nunca ter surgido uma peça deste 

estilo; outros alunos indicaram não terem mostrado interesse em trabalhar repertório deste 

estilo, a falta de tempo ou o desconhecimento das razões para tal ter acontecido. 
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Ao questionar os alunos sobre se gostariam de trabalhar obras de estilos musicais 

contemporâneos nas aulas de Saxofone no futuro, apenas um respondeu de forma negativa. As 

justificações dadas pelos alunos prendem-se com questões de gosto pessoal, de curiosidade e 

de exploração de novos estilos. Adicionalmente, os alunos escolheram a categoria musical que 

gostariam de explorar nas suas aulas, tendo a maioria dos alunos (5) escolhido estilos musicais 

contemporâneos enquadrados em música erudita e em música não erudita; apenas um aluno 

indicou que gostaria de trabalhar estilos musicais contemporâneos enquadrados em música 

erudita. 

 

Tabela 48 - Manifestação da intenção de trabalho de obras de estilos musicais contemporâneos e respetivas 
justificações 

Resposta Justificação Categoria de Estilos Musicais 

Contemporâneos 

Justificação 

Sim Porque eu gosto de aprender 

coisas novas e acho que seria 

interessante trabalhar obras 

contemporâneas 

Enquadrados em música 

erudita 

Porque acho que 

iria gostar mais 

Sim  Porque gosto de tocar estilos 

de músicas diferentes 

Enquadrados em música 

erudita e em música não 

erudita 

Porque gosto de 

tocar muitos de 

musica 

Sim Entegração de outra época Enquadrados em música 

erudita e em música não 

erudita 

 

Não Porque não gosto –  

Sim É giro Enquadrados em música 

erudita e em música não 

erudita 

Assim fica melhor 

com ambos 

Sim Porque é fixe e divertido e 

faz bem a saúde 

Enquadrados em música 

erudita e em música não 

erudita 

Num sei 

Sim Gostaria de esprementar Enquadrados em música 

erudita e em música não 

erudita 

Porque gosto de 

ambas 
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De uma forma geral, a análise a este questionário permitiu constatar que os alunos dos 

diferentes níveis de ensino sentem dificuldades em classificar e organizar peças em diferentes 

categorias musicais. Através das respostas dadas pelos alunos é possível verificar que os alunos 

não conhecem o conceito de estilos musicais contemporâneos e que sentem dificuldades em o 

compreender. Apesar disso, mostraram interesse em conhecer e em trabalhar obras 

enquadradas nesta categoria musical: dos 12 alunos que responderam ao questionário, 10 

gostariam de trabalhar obras de estilos musicais contemporâneos nas aulas de Saxofone e 9 

destes gostariam que estas obras se enquadrassem tanto em música erudita como em música 

não erudita. 

 

Gráfico 33 – Resposta à questão “Gostarias de trabalhar obras de estilos musicais contemporâneos nas aulas de 
Saxofone de forma regular” 

 

 

Gráfico 34 - Categoria musical dos estilos musicais contemporâneos que os alunos gostariam de trabalhar 
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5.2. Diário de Bordo 
O diário de bordo constitui-se como um registo de toda a implementação do projeto com os 

alunos, contendo descrições detalhadas das atividades (presenciais e não presenciais) 

desenvolvidas com os alunos relativamente às obras trabalhadas e reflexões sobre as mesmas. 

O diário de bordo encontra-se disponível para consulta no Anexo XVI – Diário de bordo e deve 

ser lido com atenção como forma de compreender o impacto que a implementação do projeto 

teve nos alunos. De seguida, é apresentado um resumo do conteúdo do diário de bordo 

relativamente ao trabalho desenvolvido em cada uma das etapas por cada um dos alunos. 

 

5.2.1. Aluno A 
O trabalho desenvolvido com o aluno A na 1.ª etapa da investigação através da peça School 

Musician foi especialmente focado em três aspetos musicais: a articulação, o fraseado e as 

dinâmicas; pontualmente, foi trabalhada a respiração e a qualidade do timbre. O foco do 

trabalho da peça nestes aspetos musicais deveu-se à falta de concretização inicial das correções 

sugeridas; consequentemente, a parte da aula dedicada ao trabalho desta peça foi repetitiva, 

pois existiu uma grande incidência sobre os mesmos aspetos musicais. “O aluno executou a peça 

na sua totalidade sem demonstrar dificuldades; no entanto, demonstrou vários aspetos a serem 

melhorados” (Diário de bordo, 21 de novembro de 2019). Ao longo das semanas, o aluno 

demonstrou capacidade e segurança ao executar esta obra; contudo, apesar disso, revelou 

descuido frequente nos aspetos mencionados anteriormente. No final, o aluno foi capaz de 

interpretar a peça de forma autónoma, revelando um maior controlo dos aspetos musicais 

trabalhados ao longo das aulas. 

O trabalho desenvolvido na 2.ª etapa da investigação desenrolou-se de uma forma um pouco 

diferente da 1.ª etapa devido a dois fatores principais: a apresentação de dificuldades e 

características musicais diferentes por parte do aluno e a interrupção da atividade letiva 

presencial. No início do trabalho da peça Aquarius, o aluno comentou a sua data de composição 

(2006), afirmando que esta era muito antiga; após uma explicação pelas professoras, este 

compreendeu que as peças que interpretava normalmente eram ainda mais antigas e, 

comparativamente, esta era uma peça recente. Ao longo das semanas, o aluno apresentou 

vários aspetos a trabalhar, tais como a leitura musical, a estabilidade na pulsação, o ritmo, as 

mudanças métricas, o fraseado, a articulação e o timbre. O aluno revelou bastante evolução ao 

longo do seu trabalho, na medida em que semana a semana foi ultrapassando as suas principais 

dificuldades e aprendendo novos conceitos e/ou aplicando novas conceções musicais. Ao 

contrário da 1.ª etapa, o trabalho da peça foi muito diversificado e o aluno demonstrou uma 
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aquisição rápida e cumulativa das competências musicais aprendidas. Contudo, o aluno revelou 

dificuldade em se auto avaliar, pois frequentemente questionou as professoras sobre a sua 

evolução musical. “(…) no entanto, também demonstrou desconhecimento acerca da sua 

evolução; nas suas palavras ‘não sei se melhorei, se está na mesma’” (Diário de bordo, 31 de 

março). No final da 2.ª etapa da investigação, o aluno foi capaz de interpretar a peça com 

coerência e adequação estilística, demonstrando muita autonomia no trabalho da peça e a 

aquisição de uma grande quantidade de novas competências musicais. 

 

5.2.2. Aluna B 
O trabalho desenvolvido com a aluna B na 1.ª etapa do projeto concretizou-se no trabalho do 

4.º andamento da Sonate en ut# de Fernande Decruck. Ao longo das aulas, o trabalho da peça 

focou-se especialmente na exploração do fraseado musical, no rigor rítmico e na junção com o 

piano; no entanto, foi abordado recorrentemente um grande conjunto de aspetos musicais, 

incluindo, a leitura, a estabilidade na pulsação, a métrica, a adequação das respirações, a 

expressividade e adequação estilística, a qualidade do timbre, a regularidade digital e o vibrato. 

Devido às dificuldades apresentadas pela aluna no início do trabalho da peça, o trabalho inicial 

da mesma foi focado em aspetos técnicos e de leitura; à medida que estas dificuldades foram 

ultrapassadas, prosseguiu-se para um trabalho mais focado na exploração da musicalidade e da 

expressividade. No final da 1.ª etapa da investigação, a aluna revelou ser capaz de interpretar 

este andamento de forma autónoma e com foco na musicalidade. “A aluna revelou um maior 

domínio deste andamento do que na aula anterior, tendo-o interpretado de forma consciente, 

demonstrando segurança e domínio do mesmo” (Diário de bordo, 12 de dezembro de 2019). 

Tal como ocorreu com o aluno A, o trabalho desenvolvido na 2.ª etapa da investigação com esta 

aluna foi afetado pela interrupção da atividade letiva presencial. Devido à demora no envio das 

gravações por parte da aluna, o intervalo de tempo de trabalho desta peça foi alargado. A aluna 

revelou uma incompreensão inicial do género trabalhado, que foi prontamente compreendida 

após a sua explicação. Ao longo das aulas foram explorados vários aspetos musicais, tendo a 

qualidade da articulação e a estabilidade da pulsação sido os aspetos mais focados. Para além 

destes, foram também frequentemente mencionados o ritmo, o carácter estilístico, as 

dinâmicas, o fraseado e a inclusão do registo agudíssimo no discurso musical. Este último aspeto 

foi aquele em que a aluna demonstrou maiores dificuldades e, também, aquele em que registou 

uma maior evolução; apesar de não ter alcançado o domínio total das passagens que incluíam 

notas no registo agudíssimo, a aluna demonstrou um grande progresso neste aspeto. No final 
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da 2.ª etapa do projeto, a aluna revelou uma grande evolução musical, mostrando ser capaz de 

interpretar esta peça de forma estilisticamente adequada. 

 

5.3. Dados dos instrumentos específicos de avaliação do projeto 
Os instrumentos específicos de avaliação do projeto tomaram a forma de dois inquéritos por 

questionário elaborados especialmente para avaliar o impacto do projeto a nível musical (sendo 

preenchido pelas professoras) e a nível motivacional (sendo preenchido pelos alunos). Estes 

instrumentos foram aplicados 3 vezes em cada uma das etapas da investigação; ou seja, para 

cada uma das obras trabalhadas, foram feitas 3 sessões de avaliação do projeto. Estas sessões 

foram constituídas pela gravação de uma execução da obra em estudo; pela avaliação dessa 

prestação pelas 3 professoras (professora cooperante e as 2 professoras estagiárias) através do 

preenchimento de um questionário destinado a esse efeito; e pelo preenchimento de um 

questionário pelo aluno (consultar Anexo XVII – Modelo do instrumento específico de avaliação 

do projeto – versão do professor, Anexo XVIII - Modelo do instrumento específico de avaliação 

do projeto – versão do aluno e Anexo XIX – Dados numéricos dos instrumentos específicos de 

avaliação do projeto). 

 

5.3.1. Aluno A 
Na 1.ª etapa do projeto, o aluno A revelou evolução musical em todos os parâmetros avaliados; 

no entanto, esta evolução não foi muito significativa, na medida em que, desde o início do 

trabalho da obra, o aluno revelou domínio de alguns aspetos musicais. Os aspetos em que o 

aluno revelou uma maior evolução foram na qualidade do timbre e na atitude performativa na 

interpretação da peça; por outro lado, o aluno revelou pouca evolução na expressividade.  

De forma geral, o aluno revelou uma evolução mais acentuada da 2.ª para a terceira sessão de 

avaliação; a evolução verificada entre a 1.ª e a 2.ª sessão de avaliação foi muito pequena, 

podendo considerar-se que esta foi quase nula. Tal como referido no diário de bordo, os aspetos 

mais trabalhados nas aulas com o aluno registaram evolução, especialmente da 2.ª para a 

terceira sessão de avaliação. No final desta etapa, o aluno alcançou uma interpretação da peça 

bastante satisfatória e revelou um alto nível de desempenho em vários aspetos musicais: 

dinâmicas, fraseado, métrica, técnica digital, enquadramento estilístico, atitude performativa, 

capacidade de tocar com outro instrumento (piano). 
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Gráfico 35 – Evolução geral do aluno A na 1.ª etapa 

 

 

Tabela 49 – Dados numéricos do aluno A relativos à 1.ª etapa da investigação 

 

 

O aluno A revelou uma evolução muito significativa na 2.ª etapa do projeto; apesar desta 

evolução não ser linear (o aluno registou uma evolução mais acentuada da 1.ª para a 2.ª sessão), 

esta foi significativa em ambas as sessões. O aluno demonstrou um grande progresso em todos 

os parâmetros musicais avaliados, especialmente na articulação, no fraseado, no 

enquadramento estilístico e na atitude performativa. O aluno não foi avaliado ao parâmetro 13 
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(O aluno revela a capacidade de tocar em conjunto com outro instrumento.) devido a este não 

se adequar à peça em questão (Aquarius), por esta ser uma peça a solo. 

No final desta etapa, o aluno alcançou uma interpretação da peça bastante satisfatória e revelou 

um alto nível de desempenho em vários aspetos musicais: articulação, fraseado, métrica, técnica 

digital, enquadramento estilístico e atitude performativa. Devido ao afastamento inicial entre o 

aluno e as professoras causado pelo encerramento das escolas e a não lecionação de forma 

síncrona (esta apenas ocorreu no 3.º período), o aluno teve um papel muito central no seu 

processo de aprendizagem, na medida em que lhe foi exigida uma grande autonomia. A 2.ª e a 

3.ª sessão de avaliação do projeto correspondem exatamente a este período, em que a 

comunicação com o aluno ocorreu via email e via telefónica. 

  

Gráfico 36 – Evolução geral do aluno A na 2.ª etapa 

 

 

Tabela 50 - Dados numéricos do aluno A relativos à 2.ª etapa da investigação 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3

Questão Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 2,00 4,33 4,67

2 2,67 3,33 4,33

3 2,33 3,33 4,00

4 2,00 4,00 4,67

5 2,33 3,67 4,67

6 2,33 3,33 4,67

7 3,33 4,00 4,00

8 2,00 2,33 4,00

9 2,33 4,00 5,00

10 1,67 4,00 4,67

11 2,00 3,33 4,33

12 2,00 4,00 4,00

13

14 2,00 3,33 4,33

Média 2,23 3,62 4,41



129 
 

Na 1.ª etapa do projeto, o aluno A revelou uma ligeira descida do nível de motivação para o 

trabalho da obra, como se comprova pela análise do instrumento específico de avaliação do 

projeto do aluno: este considera a obra menos desafiante e mais aborrecida; considera também 

que houve uma diminuição na aquisição de competências musicais, na sua importância relativa 

para o futuro musical, na sua vontade de aprender e na capacidade de perseverança (continuar 

a trabalhar para superar dificuldades), no seu estudo com metrónomo e no gosto de trabalhar 

esta obra. Contudo, a descida de motivação não foi acentuada nem marcante, tendo sido apenas 

ligeira; esta pode justificar-se pela rápida compreensão dos conteúdos trabalhados nas aulas. 

De uma forma geral, o aluno apresentou níveis de motivação altos e demonstrou compreender 

que realizou um trabalhado satisfatório e coerente ao longo das semanas, excetuando no estudo 

com metrónomo e na audição de gravações da obra. 

 

Tabela 51 - Dados numéricos do aluno A relativos à 1.ª etapa da investigação 

 

Questões Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 4 4 4

2 1 1 1

3 4 4 4

4 4 3 3

5 1 1 2

6 5 5 4

7 1 1 1

8 4 3 3

9 3 3 3

10 4 4 4

11 5 5 4

12 4 4 4

13 1 1 1

14 4 4 4

15 4 5 4

16 5 4 4

17 4 4 4

18 4 3 3

19 1 4 1

20 4 4 4

21 4 4 4

22 4 4 5

23 5 4 4

24 1 1 1

25 4 5 4
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Na 2.ª etapa do projeto, o aluno A revelou uma oscilação no nível de motivação, tendo 

apresentado melhorias em alguns aspetos e retrocessos noutros. Ao longo do trabalho da obra 

o aluno sentiu-se mais entusiasmado e considerou-a mais desafiante; por outro lado, considerou 

que houve uma diminuição na aquisição de competências musicais e na sua evolução musical. 

O aluno demonstrou um aumento no trabalho autónomo e, apesar da oscilação, um aumento 

do estudo com metrónomo; revelou uma maior motivação e um aumento do gosto pela obra. 

De uma forma geral, o aluno apresentou níveis de motivação muito altos e realizou um 

trabalhado satisfatório e coerente ao longo das semanas, excetuando no estudo com 

metrónomo e na audição de gravações da obra (tal como na etapa anterior). 

 

Tabela 52 - Dados numéricos do aluno A relativos à 2.ª etapa da investigação 

 

 

Questões Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 3 5 5

2 1 1 1

3 4 5 4

4 3 4 4

5 1 1 1

6 5 4 3

7 1 1 1

8 3 3 3

9 3 3 3

10 4 4 3

11 5 5 5

12 4 5 5

13 1 1 1

14 4 4 4

15 5 5 5

16 5 5 5

17 5 5 5

18 2 1 3

19 1 1 1

20 5 5 5

21 5 5 5

22 4 5 5

23 4 5 5

24 1 1 1

25 5 5 5
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Tal como referido anteriormente, o aluno A é um aluno empenhado e motivado que, 

geralmente, obtém bons resultados. Esta investigação comprovou esses aspetos, na medida em 

que o aluno alcançou resultados musicais bastante satisfatórios em ambas as etapas e 

apresentou níveis altos de motivação nas mesmas. Contudo, com uma análise mais profunda, é 

possível verificar que se registou uma evolução musical mais acentuada na 2.ª etapa; isto realça 

a dificuldade inicial sentida pelo aluno perante a peça Aquarius e a sua perseverança perante o 

trabalho da mesma. Comparando a prestação do aluno a nível musical nas duas etapas, com 

recurso aos dados numéricos obtidos com o instrumento de avaliação, é possível verificar que o 

aluno revelou uma prestação inicial mais elevada na 1.ª etapa; contudo, devido à grande 

evolução registada na 2.ª etapa, a prestação final foi mais elevada nesta etapa. Desta forma, 

pode-se concluir que a obra trabalhada na 2.ª etapa permitiu ao aluno um maior espaço de 

crescimento e evolução a nível musical. A nível motivacional, o aluno revelou níveis altos em 

ambas as etapas; comparando as duas, o aluno revelou um maior índice de motivação geral na 

2.ª etapa; na 1.ª houve uma ligeira diminuição da motivação e, pelo contrário, na 2.ª o aluno 

demonstrou oscilações ligeiras com predominância do aumento da motivação. 

 

5.3.2.  Aluna B 
Na 1.ª etapa do projeto, a aluna B revelou uma evolução geral moderada na interpretação global 

da peça, mas irregular e instável na medida em que vários aspetos musicais registaram 

melhorias e retrocessos ao longo das sessões e alguns registaram mesmo um retrocesso geral 

ou uma estagnação. Assim, a aluna registou um retrocesso no aspeto da afinação e uma 

instabilidade na técnica digital, na qualidade do timbre e na comunicação musical, conduzindo 

a flutuações ao longo das semanas que se traduziram numa estagnação geral de cada um dos 

aspetos mencionados. Os restantes aspetos analisados registaram evolução, apesar de por vezes 

ser uma evolução instável, tendo a aluna revelado uma evolução muito significativa na execução 

de dinâmicas, no fraseado, na métrica, na adoção de uma atitude performativa, na mudança de 

andamentos e na capacidade de tocar em conjunto com outro instrumento (piano). No final 

desta etapa a aluna alcançou uma interpretação satisfatória, tendo revelado um alto nível de 

desempenho na capacidade de tocar em conjunto com outro instrumento e no fraseado; os 

restantes aspetos musicais registaram resultados satisfatórios e medianamente satisfatórios. De 

forma geral, a aluna revelou uma evolução mais acentuada da 2.ª para a terceira sessão de 

avaliação; de uma forma analítica, a aluna revelou uma grande evolução em determinados 

aspetos musicais; no entanto, esta grande evolução em determinados aspetos não se traduziu 
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numa evolução geral acentuada devido a ter demonstrado instabilidade e retrocessos noutros 

aspetos. 

 

Gráfico 37 – Evolução geral da aluna B na 1.ª etapa da investigação 

 

 

Tabela 53 - Dados numéricos da aluna B relativos à 1.ª etapa da investigação 

 

 

Na 2.ª etapa do projeto, a aluna B revelou uma evolução geral grande na interpretação global 

da obra; todos os parâmetros musicais avaliados foram alvo de uma evolução positiva, com 

exceção da qualidade do timbre da aluna que, apesar da oscilação sofrida, manteve-se no 

mesmo nível de avaliação. A aluna revelou uma evolução mais acentuada da 1.ª para a 2.ª sessão 

de avaliação; apesar desta não ser linear foi significativa em ambas as sessões. Os parâmetros 
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em que a aluna revelou uma maior evolução foram a métrica, o fraseado, o enquadramento 

estilístico e a estabilidade da pulsação.  

No final desta etapa a aluna alcançou uma interpretação satisfatória, tendo revelado um alto 

nível de desempenho no fraseado, na técnica digital e na estabilidade da pulsação; por outro 

lado, revelou níveis de desempenho mais baixos na qualidade do timbre e na atitude 

performativa. A aluna não foi avaliada ao parâmetro 13 (O aluno revela a capacidade de tocar 

em conjunto com outro instrumento.) devido a este não se adequar à peça em questão (Frost), 

por esta ser uma peça a solo. Devido ao afastamento inicial e ao espaçamento das comunicações 

entre a aluna e as professoras causado pelo encerramento das escolas e a não lecionação de 

forma síncrona (esta apenas ocorreu no 3.º período), as sessões de avaliação do projeto da aluna 

B ocorreram durante um largo intervalo temporal. 

 

Gráfico 38 - Evolução geral da aluna B na 2.ª etapa da investigação 

 

 

Tabela 54 - Dados numéricos da aluna B relativos à 2.ª etapa da investigação 
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Na 1.ª etapa do projeto, a aluna B revelou níveis de motivação muito altos e com poucas 

oscilações. As únicas oscilações apresentadas representam apenas ligeiros aumentos de 

parâmetros motivacionais, tais como o maior entusiasmo na interpretação da obra, a maior 

aquisição de competências musicais, evolução, obtenção de resultados positivos, perseverança 

e sensação de realização de um bom trabalho. De uma forma geral, a aluna apresentou níveis 

de motivação muito altos e demonstrou compreender que realizou um trabalhado satisfatório 

e coerente ao longo das semanas. 

 

Tabela 55 - Dados numéricos da aluna B relativos à 1.ª etapa da investigação 

 

 

Na 2.ª etapa do projeto, a aluna B revelou níveis de motivação muito altos e registou ligeiros 

aumentos em vários dos parâmetros motivacionais. Assim, a aluna revelou um ligeiro aumento 

do entusiasmo perante a obra, da vontade de aprender ao trabalhá-la, do trabalho autónomo, 
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da capacidade de perseverança, da preocupação com questões técnicas e musicais, da 

apreciação geral da obra e da sensação de realização de um bom trabalho; registou aumentos 

mais significativos no estudo da obra de forma regular e com metrónomo. De uma forma geral, 

a aluna apresentou níveis de motivação muito altos e demonstrou compreender que houve um 

aumento da qualidade da sua interpretação devido a um maior trabalho individual. 

 

Tabela 56 - Dados numéricos da aluna B relativos à 2.ª etapa da investigação 

 

 

Tal como referido anteriormente, a aluna B é uma aluna empenhada e interessada que procura 

superar as suas dificuldades; apesar de não conseguir alcançar níveis de desempenho altos em 

todos os aspetos musicais trabalhados ao longo das aulas, a aluna procura sempre evoluir com 

os mesmos. Esta investigação comprovou esses aspetos, na medida em que a aluna alcançou 

resultados satisfatórios em ambas as etapas, registando sempre evolução ao longo das mesmas. 
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Comparando a prestação da aluna a nível musical nas duas etapas, com recurso aos dados 

numéricos obtidos com o instrumento de avaliação, é possível verificar que esta alcançou 

resultados globalmente semelhantes, apesar de ligeiramente mais altos na 1.ª etapa; contudo, 

através de uma análise mais profunda, é possível verificar que a aluna demonstrou uma 

evolução mais significativa e regular na 2.ª etapa do projeto,  dotando a aluna de um maior 

espaço de crescimento e de evolução musical. A aluna revelou níveis muito altos de motivação 

em ambas as etapas; apesar das poucas oscilações apresentadas, estas revelaram 

predominantemente aumentos da mesma. Realça-se que, na 2.ª etapa, a aluna demonstrou 

compreender que houve um aumento da qualidade da sua interpretação devido a um maior 

trabalho individual. 
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6. Discussão de resultados e reflexões finais 
Esta investigação permitiu compreender e procurar colmatar uma das falhas presentes no 

Ensino Artístico Especializado da música: “a focalização do actual currículo ‘(…) na música 

erudita (sobretudo barroca setecentista, clássica e romântica)’” (Folhadela et al., 1998, p. 45). 

Após uma extensa pesquisa foi possível compreender que esta situação não é vivenciada apenas 

neste contexto, mas também no panorama musical mundial; vários autores defendem que o 

currículo trabalhado nas escolas deve ser reformulado de forma a incluir um repertório mais 

diversificado, incluindo obras da atualidade e de diferentes géneros. Através da análise de 

programas curriculares da disciplina de Saxofone de 5 escolas diferentes, é possível concluir que, 

de forma geral, existe uma diversidade reduzida devido à presença repetida de obras entre os 

vários programas. Estas obras correspondem frequentemente a peças de compositores 

franceses de meados do século XX e a transcrições (destacando-se o período barroco, mas 

estando presentes também peças do período clássico e romântico). Ainda assim, é importante 

realçar que se denotam esforços de algumas escolas em escapar à supremacia deste repertório, 

através da inserção de obras da atualidade nos seus programas curriculares; no entanto, esta 

tendência é reduzida (devido à pequena percentagem que estas obras representam) e não é 

verificada em todas as escolas. Devido à invenção relativamente tardia do saxofone (na década 

de 1840), as primeiras obras escritas para este instrumento foram apenas compostas nas 

décadas seguintes; desta forma, o repertório tradicional deste instrumento apenas se afirmou 

no início e meados do século XX, frequentemente protagonizado por compositores franceses; 

pode ser feito um paralelismo entre este repertório de saxofone e o repertório de outros 

instrumentos composto em séculos anteriores, pois ambos representam o repertório 

usualmente referido como tradicional ou erudito. Desta forma, a crítica geral do EAE pode ser 

também aplicada ao ensino do saxofone, devido à focalização num determinado repertório; 

ainda que este reflita obras do século XX, estas enquadram-se predominantemente em obras 

eruditas compostas no início e meados desse século. Através dos questionários realizados aos 

professores de Saxofone da região Norte de Portugal é possível observar que na prática existe 

uma tendência mais positiva relativamente à diversificação de repertório: 79% dos professores 

indicaram terem trabalhado obras de géneros musicais contemporâneos nas suas aulas; por 

outro lado, apenas 42% dos alunos de Saxofone do CMP afirmaram terem trabalhado este tipo 

de repertório. O questionário realizado aos alunos de Saxofone do CMP permitiu compreender 

que os alunos dos diferentes níveis de ensino sentem dificuldades em classificar e organizar 

peças em diferentes categorias musicais, para além de não estarem familiarizados com o 

conceito de géneros musicais contemporâneos e demonstrarem dificuldades na sua 

compreensão. Perante este aspeto, a apresentação pública do projeto de investigação seria de 
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grande interesse pois permitiria introduzir esta temática a toda a comunidade escolar através 

de um concerto comentado, em que seria realizada uma apresentação oral que englobasse a 

contextualização do projeto implementado, a contextualização de cada uma das obras que iriam 

ser interpretadas e a contextualização teórica sobre este tema. Relativamente à motivação dos 

alunos e dos professores para o trabalho deste repertório em específico, cerca de 83% dos 

alunos demonstrou intenção de querer trabalhá-lo de forma regular nas suas aulas de Saxofone 

e todos os professores (100%) acreditam que a implementação de obras de estilos musicais 

contemporâneos no EAE da música resultará em resultados positivos. De uma forma geral, foi 

considerado pelos alunos e pelos professores que estes géneros musicais contemporâneos não 

se deveriam limitar a música erudita ou a música não erudita, albergando ambas as categorias. 

Os géneros musicais contemporâneos escolhidos para esta investigação expressam a 

informação obtida através dos questionários e da revisão de literatura, tendo albergado géneros 

musicais enquadrados em música erudita e géneros musicais enquadrados em música não 

erudita. 

A implementação deste projeto educativo permitiu o trabalho de uma obra de um género 

musical contemporâneo com cada um dos alunos e a comparação deste trabalho com o de uma 

obra pertencente ao repertório tradicional do instrumento. Através da análise dos dados 

recolhidos com o instrumento específico de avaliação do projeto e do diário de bordo, é possível 

retirar algumas conclusões relativas a este projeto. Antes de mais, é importante considerar o 

perfil musical e psicológico de cada aluno; sendo ambos os alunos empenhados e motivados, a 

aceitação do novo repertório ocorreu de forma natural e sem entraves. Ambos demonstram 

habitualmente níveis de motivação altos e, com o trabalho da obra inserida neste projeto, 

continuaram a espelhar esse aspeto; por vezes, chegaram mesmo a registar ligeiros aumentos 

dos parâmetros motivacionais medidos com o instrumento de avaliação. O diário de bordo 

contém algumas entradas que registam a motivação demonstrada pelos alunos através da 

colocação de questões sobre o enquadramento e o conteúdo das peças, assim como pelos 

comentários proferidos em relação às mesmas. Relativamente à evolução musical dos alunos, 

esta investigação revelou que as peças de géneros musicais contemporâneos deram aos alunos 

um grande espaço de crescimento e de aprendizagem na medida em que ambos os alunos 

registaram uma grande evolução, tanto geral como de parâmetros musicais específicos. 

Comparando com o trabalho desenvolvido na 1.ª etapa, verifica-se que os alunos sentiram mais 

dificuldades iniciais no trabalho das obras (valores numéricos muito baixos presentes no 

instrumento específico de avaliação); contudo, ao longo das semanas, o trabalho individual e o 

esforço por parte dos alunos traduziu-se numa grande evolução e na consequente 
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aprendizagem de novas competências. A nível comparativo, os resultados musicais globais 

alcançados no final da 2.ª etapa foram semelhantes aos da 1.ª etapa; o aluno A revelou 

resultados ligeiramente superiores na 2.ª etapa, enquanto que a aluna B revelou resultados 

ligeiramente inferiores. Contudo, o que mais se destaca é a evolução revelada por ambos os 

alunos ao longo do trabalho do novo repertório. 

Os objetivos específicos propostos no início desta investigação-ação foram alcançados, 

especialmente através do trabalho desenvolvido nas aulas com os alunos. Este trabalho 

procurou o desenvolvimento e a aprendizagem de novas competências musicais dos alunos, 

através da escolha de obras adequadas ao nível de cada um com características musicais 

desconhecidas ou ainda não trabalhadas. Simultaneamente, procurou-se que as obras 

escolhidas refletissem as preferências musicais dos alunos do EAE e, desta forma, operassem 

como agentes motivadores. O trabalho e a exploração deste novo repertório despertou nos 

alunos a sua capacidade crítica, comparativa e reflexiva, na medida em que estes, ao longo das 

aulas, tiveram oportunidade de formular apreciações e reflexões sobre as obras trabalhadas em 

ambas as etapas. Infelizmente, devido ao encerramento das escolas decretado pelas medidas 

de contingência da COVID-19, não foi possível realizar a sessão pública de apresentação do 

projeto; nesta sessão, os alunos iriam desenvolver as suas capacidades performativas e a mesma 

constituir-se-ia como uma forma de divulgação, promoção e consciencialização aberta a toda a 

comunidade sobre géneros musicais contemporâneos. Devido à lecionação à distância, houve 

uma dificuldade acrescida em manter o espaçamento temporal em cada uma das sessões de 

avaliação e em aceder aos dados das mesmas. De uma forma geral, o acesso aos dados e aos 

diversos documentos foi uma dificuldade recorrente sentida ao longo de toda a investigação, 

desde a recolha dos programas curriculares até ao preenchimento dos vários questionários. 

Em tom de conclusão, esta investigação revelou resultados positivos na medida em que cumpriu 

os objetivos da investigação-ação propostos inicialmente. Houve uma boa receção por parte dos 

alunos e da professora cooperante; esta decidiu continuar a trabalhar obras destes géneros 

musicais no decorrer do ano letivo com os seus alunos. Por outro lado, os resultados obtidos 

demonstraram-se inconclusivos perante uma generalização na medida em que, para a 

formulação de conclusões mais concretas e gerais, seriam necessários mais dados e uma 

investigação mais profunda, envolvendo um maior número de alunos. 
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Anexo I - Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino 

Supervisionada 
 



147 
 



148 
 

  



149 
 

Anexo II - Lista de repertório/suportes pedagógicos da disciplina de Saxofone do 

Conservatório de Música do Porto 
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Anexo III - Relatórios de aula 

Aluno A 
Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
1 

Data 
10-10-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1-14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Escala de Lá Maior 

• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – II – 5-8) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 39 e 41) 

• Forest Echo de R. M. Endresen  
 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Afinador 

• Piano e banco de piano 

• Metrónomo 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com a apresentação ao aluno da professora estagiária. 
De seguida, este realizou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que 
consistiu na execução de 4 semínimas em cada nota, tocadas de forma descendente (no 
âmbito de Dó5 a Dó3). Foi realizado mais um exercício de aquecimento que promoveu o 
trabalho de oitavas, de legato e de afinação: baseado na escala de Dó Maior e com recurso 
ao afinador, o aluno tocou uma nota com a duração de 4 tempos e, de seguida e de forma 
ligada, a mesma nota na oitava abaixo no mesmo âmbito que o exercício anterior. Este é um 
exercício com o qual o aluno já estava familiarizado, pois não demonstrou nenhuma 
dificuldade de compreensão do mesmo, tendo, no entanto, revelado dificuldade em executar 
o exercício em legato. No final do segundo exercício, o aluno foi questionado sobre a afinação 
do seu instrumento ao que este respondeu que a mesma era um pouco alta nos agudos; a 
professora aconselhou o aluno a relaxar nessas notas de modo a evitar que essa situação 
acontecesse. 
De seguida, procedeu-se ao trabalho de escalas. A escala cromática foi executada a partir da 
nota La, pois era a nota em que iniciava a escala desta semana (Lá Maior), e foi tocada em 
todo o âmbito do instrumento. Na escala cromática foram realizadas várias articulações: 
ligado, staccato, 4 ligadas/4 ligadas, 2 ligadas/2 ligadas. Após verificar dificuldades técnicas 
na região grave e na região aguda do instrumento, o aluno tocou essas secções de forma 
isolada e repetida, para trabalhar as suas dificuldades técnicas. A escala de Lá Maior foi 
trabalhada em diferentes velocidades (primeiro numa pulsação lenta e depois numa pulsação 
rápida) e, tal como na escala cromática, houve secções que foram trabalhadas de forma 
isolada devido a o aluno ter mostrado dificuldades técnicas. Foram realizados diferentes 
exercícios na escala: 2.as, 3.as dobradas, 4.as, 5.as e o arpejo. Aquando da altura de marcação 
da escala para trabalho da próxima semana, o aluno foi questionado acerca das escalas 
menores, tendo este revelado dificuldades teóricas na sua construção, as quais a professora 
se prontificou a explicar. 
De seguida, foram trabalhados 4 exercícios mecânicos. Os exercícios foram trabalhados em 
ligado e em staccato e com velocidade crescente. O aluno revelou dificuldades técnicas em 
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executar alguns deles pois trabalhavam a região aguda do instrumento, em que o aluno já 
tinha revelado dificuldades anteriormente. 
O aluno preparou dois estudos para esta aula, ambos pertencentes ao livro 50 études faciles 
et progressives de Guy Lacour (n.º 39 e 41). O trabalho iniciou-se com a execução do estudo 
n.º 39 com metrónomo; foi encontrado um obstáculo, pois o aluno estudou o estudo com 
uma pulsação inadequada (95 bpm a colcheia, quando deveria ser 120 bpm a semínima); no 
entanto, este obstáculo foi rapidamente ultrapassado pelo aluno, que se propôs a tocar o 
estudo a 90 (semínima). Demonstrou ter trabalhado e estudado o estudo anteriormente, mas 
também revelou algumas dificuldades técnicas decorrentes do estudo a uma pulsação mais 
lenta. A professora auxiliou o aluno através da interpretação do estudo em simultâneo com 
o mesmo, permitindo que ele mantivesse a pulsação e percebesse os sítios onde era mais 
frequente errar. O trabalho deste estudo foi interrompido pela chegada da pianista 
acompanhadora. O aluno e a professora executaram a peça Forest Echo de R. M. Endresen 
em conjunto com o piano, de forma a permitir que o aluno compreendesse como deve 
comunicar com a pianista. Esta peça possui várias secções que foram trabalhadas de forma 
isolada e, depois, na sua totalidade. Após a saída da pianista, foi continuado o trabalho do 
estudo n.º 39, desta vez com mais atenção nas articulações. O estudo n.º 41 foi trabalhado 
também com metrónomo e acompanhado pela professora, que apelou à capacidade 
expressiva do aluno. Para terminar a aula, a professora marcou o restante trabalho de casa e 
despediu-se do aluno. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções de afinação 

• Técnica digital 

• Destreza na articulação 

• Facilidade de emissão de agudos e graves 

• Estabilidade na pulsação 

• Expressividade na interpretação 

• Comunicação musical com o piano 
 

Comentários/observações 
A aula desenrolou-se de forma descontraída, mas sempre com uma grande seriedade no 
trabalho, por parte do aluno e da professora. Apesar de o aluno não ter todo o conteúdo da 
aula dominado, este mostrou ser capaz de superar dificuldades e alcançar os objetivos 
propostos pela professora. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
2 

Data 
17-10-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 
escala de Dó Maior e na escala 
cromática) 

• Escala cromática 

• Escala de Lá Maior 

• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – II – 9-13) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 39) 

• Forest Echo de R. M. Endresen 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 

Resumo da aula 
No início da aula foi comunicado ao aluno de que esta seria lecionada pela professora 
estagiária, tendo o aluno reagido de forma neutra em relação a esta questão. O aluno foi 
também informado de que participaria numa audição no dia 28 de outubro com a peça Forest 
Echo de R. M. Endresen. 
A aula teve início com um exercício de aquecimento baseado na escala cromática que 
promoveu o trabalho de oitavas e de resistência; este consistiu em tocar notas com a duração 
de 4 tempos (pulsação a 100 bpm) à distância de oitavas em toda a extensão do instrumento 
(de forma ascendente e descendente). O aluno não demonstrou dificuldades na execução 
deste exercício. 
De seguida, foi trabalhada a escala cromática em toda extensão do instrumento e com várias 
articulações: ligado, staccato, 4 ligadas/4 ligadas, 1 staccato/3 ligadas, 2 notas repetidas em 
staccato. Todo o trabalho da escala cromática foi acompanhado pela marcação da pulsação 
pela professora estagiária de modo a auxiliar o aluno a manter a métrica inerente à escala. 
Logo de seguida, constatou-se que o mesmo não estudou a escala que foi marcada para 
trabalho de casa nesta semana (Lá menor), tendo estudado a escala da semana anterior (Lá 
Maior), dando a justificação de que confundiu a escala de Lá menor com a de Lá Maior. 
Prosseguiu-se o trabalho com a escala de Lá Maior nos mesmos moldes da escala cromática 
(diferentes articulações e com a marcação da pulsação); foram realizados diferentes 
exercícios: arpejo com inversões, intervalos de 3.as, 4.as e 5.as. Aquando da marcação da escala 
para a semana seguinte, o aluno demostrou dificuldades em compreender as escalas 
menores, pelo que a professora estagiária procedeu à sua explicação através da colocação de 
questões, permitindo que fosse o próprio aluno a descobrir a formação da escala por si. Esta 
explicação foi acompanhada de experimentação pelo aluno, como forma de comparar (e 
comprovar) a teoria musical com a prática. 
Foram executados 5 exercícios mecânicos, tendo sido trabalhados em diferentes velocidades 
(com a marcação de pulsação) e com diferentes articulações (ligado, staccato e 4 ligadas/4 
staccato). Na execução dos exercícios mecânicos o aluno revelou desconhecimento do nome 
das chaves do instrumento; foi dada uma pequena explicação sobre este assunto. O aluno 
revelou alguma resistência em alterar uma das dedilhações usadas pois argumentava que era 
mais fácil para ele tocar da forma que tinha estudado. Neste ponto, a professora cooperante 
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interveio, explicando que não era apenas uma questão de facilidade, mas que também tinha 
de ter em conta a forma como soava. Após esta explicação, o aluno concordou em alterar a 
dedilhação que tinha estudado.  
O estudo trabalhado nesta aula foi o n.º 39 do livro de Guy Lacour, tendo sido feita uma 
revisão ao trabalho da semana anterior. O aluno executou o estudo na sua totalidade e, 
depois, trabalhou algumas secções de forma isolada: as questões trabalhadas nesta secção 
focaram-se na articulação, pois o aluno tem tendência a tocar articulações diferentes das 
escritas e, por isto, foi feito um trabalho minucioso de correção das articulações. 
Não houve tempo de trabalhar o segundo estudo previsto (n.º 42) porque a aula foi 
interrompida pela pianista acompanhadora. O aluno trabalhou a peça Forest Echo em 
conjunto com o piano; tendo em conta que o aluno interpretará esta peça na próxima 
audição, o trabalho desta aula focou-se na junção com o piano e na coordenação das 
entradas. A obra foi executada na sua totalidade de forma a avaliar o estado da peça e o 
trabalho a ser realizado, tendo o aluno revelado dificuldades em dar entradas e em fazer 
mudanças de andamento. Posto isto, foi feito um trabalho minucioso em todas as entradas, 
mudanças de andamento e secções com quebras, de modo a incentivar a comunicação do 
aluno com a pianista e a trabalhar a junção entre os dois. Foi dada total autonomia ao aluno 
no trabalho destas entradas/mudanças, de modo a que experienciasse a situação de audição. 
O resultado final foi bastante positivo pois quando o aluno interpretou novamente a peça na 
sua totalidade, este mostrou mais segurança e as mudanças foram feitas de forma natural. 
Após a saída da pianista foram trabalhados mais dois aspetos da peça: o rigor na articulação 
e a utilização da chave Tf na execução da passagem de Fá a Fá#. Estes aspetos tinham sido já 
trabalhados nesta mesma aula com outros conteúdos, revelando ser aspetos que devem ser 
reforçados até o aluno se tornar familiarizado com os mesmos. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Clareza e rigor na articulação 

• Coordenação com a pianista 

• Comunicação musical 

• Rigor métrico 

• Destreza digital 

• Resistência física 

• Conhecimentos teóricos 

• Capacidade de escolha de dedilhação em função da situação 
 

Comentários/observações 
A aula foi dada nos mesmos moldes das aulas habituais deste aluno, não se mostrando 
alterações nesse campo. A maior dificuldade sentida pela professora estagiária esteve 
relacionada com a gestão do tempo, pois houve um conteúdo que estava previsto na 
planificação e não foi abordado (estudo n.º 42 do livro de Guy Lacour). Devido à participação 
do aluno na audição, o trabalho desta aula focou-se um pouco mais na peça que este 
interpretará na mesma. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
3 

Data 
24-10-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 
Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseado na 
escala cromática) 

• Escala cromática 

• Escala de Fá# menor 

• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – II – 12-13) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 42) 

• Forest Echo de R. M. Endresen 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala cromática:  esta foi 
executada na sua totalidade (em toda a extensão do instrumento) com a repetição de cada 
nota 4 vezes (4 semínimas, numa pulsação de 100 bpm), trabalhando a qualidade da 
articulação e a estabilidade da pulsação. Na escala cromática, o aluno trabalhou e explorou 
diferentes métricas e subdivisões; apesar de já familiarizado com métricas binárias (2 e 4), 
mostrou desconhecimento em relação ao trabalho da métrica ternária (3). Executou a escala 
sentindo todas estas subdivisões (através da execução da escala em colcheias, tercinas e 
semicolcheias) e aplicou diferentes articulações para auxiliar este trabalho: 4 staccato/4 
ligadas, 3 ligadas/3 ligadas, 2 ligadas/2 ligadas, 4 staccato. De seguida, foi executada a escala 
de Fá# menor nas suas 3 formas e acompanhada de uma explicação teórica das mesmas por 
parte do aluno. O aluno executou diversos exercícios inerentes à escala: intervalos de 3.as, 4.as 
e 5.as, arpejo e suas inversões. Nas escalas menores harmónica e melódica foi reforçada a 
importância do uso da posição lateral do Fá#, aspeto que já tinha sido referido na aula 
anterior. O aluno executou a maioria dos exercícios sem dificuldades e mostrou domínio do 
instrumento. 
O aluno não estudou os exercícios mecânicos previstos, alegando que não foram marcados 
exercícios para esta aula. Assim, e por sugestão da professora cooperante, foram trabalhados 
2 exercícios da aula anterior, seguindo o mesmo método de trabalho (trabalho em diferentes 
velocidades, com a marcação de pulsação, e com diferentes articulações). 
O aluno pediu para sair um pouco da sala pois estava a sentir-se mal. Quando voltou, 
recomeçou o trabalho com a execução do estudo n.º 42 do livro de Guy Lacour. O aluno 
demonstrou dificuldades em compreender a pulsação do estudo pois confundiu a indicação 
metronómica dada na partitura (132 bpm a semínima com ponto; o aluno pensou que seria 
132 bpm a colcheia). O aluno ouviu uma explicação teórica da professora estagiária e da 
professora cooperante, tendo compreendido o erro. De seguida, o estudo foi executado na 
sua totalidade, tendo o aluno revelado várias dificuldades técnicas e de leitura, relacionadas 
com a altura das notas, as diferentes articulações e as dinâmicas, demonstrando, também, 
dificuldades em manter a pulsação estável. Foram trabalhadas pequenas secções, com o 
objetivo de corrigir os aspetos já enunciados; no entanto, o aluno não conseguiu corrigir todos 
os aspetos desejados nesta aula, ficando responsável por melhorar este estudo para a 
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próxima semana. Durante o trabalho do estudo, o aluno foi referindo várias vezes que ainda 
se encontrava maldisposto; devido a esta razão, o trabalho do mesmo não foi muito intenso. 
Como o aluno demonstrava fraqueza e não estava capaz de continuar a aula, foi decidido pela 
professora cooperante que a aula iria acabar mais cedo. Mas ainda antes de acabar a aula, foi 
ensaiada a peça com o piano (apenas porque o aluno irá tocar numa audição na próxima 
semana); foi dada total autonomia ao aluno, simulando a situação performativa. O aluno 
revelou bastante domínio da peça e superou as dificuldades demostradas na aula anterior: 
mudanças de andamento e comunicação com piano. 
A aula terminou 20 minutos mais cedo. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Qualidade e destreza na articulação 

• Estabilidade na pulsação 

• Noções métricas 

• Conhecimentos teóricos 

• Noções performativas 

• Rigor na leitura de partituras 
 

Comentários/observações 
A planificação desta aula sofreu várias alterações devido ao mal-estar físico do aluno e à 
confusão do mesmo na marcação de exercícios. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
4 

Data 
31-10-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
 
 
 
Por motivo de doença, não foi possível à professora estagiária assistir a esta aula. Por esta 
razão, não existem dados suficientes para a elaboração do relatório de aula. 
 
 
 
 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 
 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
5 

Data 
7-11-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Escala de Lá Maior 

• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – II – 14-16) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 42) 

• Forest Echo de R. M. Endresen 

• School Musician de R. M. Endresen 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 

• Afinador 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
A aula teve início com uma conversa com o aluno sobre a atividade realizada no dia anterior 
(celebração do Dia Mundial do Saxofonista). De seguida, foi executado um exercício de 
aquecimento baseado na escala de Dó Maior (em toda a extensão do instrumento); este 
consistia na execução de notas longas ligadas (semibreves) à distância de oitavas, com recurso 
ao afinador, de forma a consciencializar o aluno sobre a afinação e a corrigi-la. O aluno foi 
informado acerca da data da próxima audição, em que este interpretará a peça School 
Musician de R. M. Endresen. Inesperadamente, o aluno partilhou os seus gostos musicais e 
demonstrou o seu interesse em estudar jazz; contou à professora que ainda tem aulas de jazz 
e mostrou-lhe as peças trabalhadas nessas aulas. A professora mostrou-se muito recetiva e 
incentivou-o à exploração deste género musical. A aula teve continuidade através da 
execução da escala cromática (a partir da nota Fá3) com metrónomo (execução de colcheias 
com a pulsação de 80 bpm), sentindo uma métrica binária. O aluno realizou demasiadas 
respirações na execução do exercício e, consequentemente, foi chamado à atenção para 
corrigir este aspeto; também foi referida a necessidade de articular a primeira nota depois de 
cada respiração. De seguida, esta escala foi executada em semicolcheias e usando diferentes 
articulações: ligado, staccato, 2 ligadas/2 ligadas. O aluno revelou dificuldades na execução 
das articulações, devido a questões métricas e técnicas, pois não estava a sentir uma pulsação 
estável. A escala de Fá Maior foi tocada em ligado e foram realizados diversos exercícios a ela 
inerentes: intervalos de 3.as dobradas, 4.as dobradas, 5.as dobradas, arpejo e suas inversões. 
Alguns intervalos não foram realizados com a precisão necessária, não tendo sido executada 
a nota desejada pelo aluno com o maior rigor possível. O aluno admitiu não ter estudado 
instrumento de forma aprofundada esta semana, não tendo, por isso, estudado os exercícios 
mecânicos. De qualquer forma, a professora insistiu em trabalhá-los para observar a evolução 
do aluno. Foram executados os exercícios que tinham sido marcados para esta semana, tendo 
o aluno revelado muitas dificuldades técnicas na realização dos mesmos; as dificuldades 
foram relacionadas com a falta de regularidade digital. 
Foi trabalhado o estudo n.º 42 do livro de Guy Lacour; o aluno demonstrou destreza técnica; 
no entanto, revelou também problemas sonoros decorrentes de uma má embocadura. A 
correção da embocadura foi um aspeto que foi sendo trabalhado ao longo de toda a aula, 
pois esta afeta a qualidade de som do aluno. 
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Com a colaboração da pianista acompanhadora, foram executadas e trabalhadas as 2 peças: 
Forest Echo e School Musician. Estas foram tocadas na sua totalidade, como forma de 
preparação do aluno para audições futuras. De forma individual, foram trabalhados aspetos 
musicais da peça School Musician, destacando-se o fraseado, a respiração, a articulação e as 
dinâmicas. O aluno revelou alguma irregularidade métrica e poucas noções de fraseado, 
tendo sido dado mais ênfase a estes aspetos. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções de afinação 

• Noções métricas 

• Destreza digital 

• Destreza na articulação 

• Correção de embocadura 

• Qualidade sonora 

• Competências performativas 

• Adequação do fraseado 

• Rigor na leitura de partituras 
 

Comentários/observações 
Nesta aula foi dada uma grande importância a aspetos técnicos, através do exercício de 
aquecimento, das escalas e dos exercícios mecânicos. Foi realçado o aspeto performativo, 
através do ensaio das duas peças com piano. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
6 

Data 
14-11-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseado na 
escala cromática) 

• Escala cromática 

• Escala de Fá Maior 

• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – II – 15-16 ; A – III – 1-2) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 43) 

• School Musician de R. M. Endresen 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento proposto pela professora estagiária que 
explorou o âmbito dinâmico do mesmo; este exercício baseou-se na escala cromática e 
consistiu na execução de notas com 8 tempos, em que o aluno realizou um crescendo nos 
primeiros 4 tempos (de piano para forte) e um diminuendo nos últimos 4 tempos. Foi um 
exercício novo para o aluno, tendo este demonstrado dificuldades em executá-lo nas notas 
mais graves do instrumento (Sib2, Si2 e Dó3). O exercício foi realizado apenas 
ascendentemente pois o aluno demonstrou fadiga devido à realização do exercício. 
O aluno executou a escala cromática com a exploração de diferentes subdivisões (colcheias, 
tercinas e semicolcheias); para além da execução da escala em ligado com a exploração das 
diferentes métricas, foram realizadas articulações específicas relacionadas com cada métrica 
(4 staccato/4 ligadas; 3 ligadas/3 ligadas; 2 ligadas/2 ligadas; 1 staccato/3 ligadas). Na 
execução da articulação 1 staccato/3 ligadas o aluno revelou bastantes dificuldades, tanto de 
compreensão como de execução, pois foi a primeira vez que realizou esta articulação; após 
algumas tentativas realizou a escala com esta articulação de forma satisfatória. De seguida foi 
executada a escala de Fá Maior com a exploração de diferentes métricas (2 e 4) e articulações 
(4 staccato/4 ligadas; 2 ligadas/2 staccato). O aluno revelou dificuldades na execução de 
diferentes articulações na escala de Fá Maior; referiu que as dificuldades se deviam a não 
estar habituado a realizar articulações nas escalas maiores e menores, apenas na escala 
cromática. Em relação à escala de Fá Maior foi ainda realizado o arpejo e as respetivas 
inversões; o aluno aprendeu uma dedilhação alternativa para a execução do Fá5. Nos 
intervalos de 5.as, 6.as, 7.as e 8.as o aluno revelou algumas dificuldades na execução de 
intervalos grandes entre registos, tendo demonstrado falta de confiança nas suas 
capacidades. Ambas as professoras intervieram e explicaram que, por vezes, é normal errar e 
que o exercício que o aluno estava a executar era difícil, mas que ele estava a fazer um bom 
trabalho. Quando o aluno executou novamente os exercícios, estes foram realizados com 
maior precisão e qualidade. 
O aluno realizou os exercícios mecânicos com destreza e qualidade, tenho revelado melhorias 
desde a semana anterior (alguns exercícios foram repetidos). Os exercícios foram executados 
em ligado, staccato e com a articulação de 4 ligadas/4 staccato. 
De seguida foi trabalhada a peça School Musician em conjunto com o piano. A obra foi 
executada na sua totalidade e, de seguida, foram trabalhadas pequenas secções em que o 
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aluno revelou aspetos que poderiam ser melhorados. Estes aspetos estavam essencialmente 
relacionados com articulação, dinâmica e fraseado. No final do trabalho da peça, foi realizada 
a primeira sessão de avaliação do projeto de investigação da professora estagiária (foi 
realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos questionários por todos os 
intervenientes – professora estagiária, professora cooperante, pianista acompanhadora e 
aluno). 
O último conteúdo abordado na aula foi o estudo n.º 43 do livro de Guy Lacour. O aluno 
revelou bastantes dificuldades na leitura do mesmo, tanto a nível rítmico como a nível de 
alturas. O estudo foi executado na sua totalidade, como forma de consciencializar o aluno 
sobre o trabalho a realizar para a próxima aula. Foi explicada ao aluno a métrica do estudo, 
pois este demonstrava dificuldades na compreensão da pulsação (porque a unidade de tempo 
era a colcheia). Outro aspeto reforçado foi a importância da respiração aliada ao fraseado, 
pois o aluno não estava a prestar atenção a este aspeto. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Controlo dinâmico 

• Âmbito dinâmico 

• Destreza digital 

• Destreza na articulação 

• Exploração de novas articulações 

• Comunicação musical com o piano 

• Aprendizagem de dedilhações alternativas 

• Desenvolvimento do fraseado musical 

• Coordenação da respiração com o fraseado 

Comentários/observações 
Houve um conteúdo que estava previsto na planificação desta aula e que não foi abordado 
devido às várias dificuldades que o aluno foi revelando durante a aula. Estas dificuldades 
exigiram um trabalho mais extenso e demorado, que exigiu mais tempo sobre os conteúdos 
em que o aluno demonstrou dificuldades. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
7 

Data 
21-11-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 
escala cromática e na escala de Dó 
Maior) 

• Escala cromática 

• School Musician de R. M. Endresen 

• Escala de Ré menor 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 43 e 44) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
Após montar o instrumento, o aluno realizou um exercício de aquecimento baseado na escala 
de Dó Maior, que consistiu na execução do ritmo de 2 semínimas e uma mínima em cada nota 
da escala (no âmbito de Dó5 a Dó3 de forma descendente). De seguida, executou um exercício 
de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistiu na execução das notas da escala 
com a duração de 4 tempos à distância de oitavas em toda a extensão do instrumento (de 
forma ascendente e descendente); este exercício promoveu o trabalho de legato entre 
oitavas, sendo este aspeto reforçado várias vezes pela professora. Foi proposto ao aluno um 
exercício novo que promoveu o trabalho de intervalos grandes na região mais grave do 
instrumento: execução de notas com 2 tempos (80 bpm com recurso ao metrónomo) à 
distância de 5.as em ligado. Foram executados os intervalos de Sol#3 – Dó#3 (este intervalo 
permitiu ao aluno apender uma nova dedilhação); Sol3 – Dó3; Fá#3 – Si2; Fá3 – Sib2. O aluno 
demonstrou algumas dificuldades na compreensão do exercício e na execução do mesmo, 
mas assim que compreendeu o que foi pedido, executou-o sem dificuldades; a professora 
cooperante insistiu sempre para que o aluno executasse estes intervalos em ligado e que, 
para isso, utilizasse muito ar. Foi realizado um exercício que promoveu o trabalho de notas 
agudas tocadas cromaticamente (no âmbito de Dó5 a Fá#5), com recurso ao metrónomo; este 
exercício foi realizado com a alternância entre articulações (ligado e staccato); o aluno 
procurou obter um som semelhante em ambas as articulações. 
Foi executada a escala cromática em conjunto com o metrónomo e com diversas articulações: 
ligado, staccato, 2 ligadas/2 ligadas, 2 ligadas/2 staccato. 
A professora pediu ao aluno para trabalhar a peça School Musician no início da aula, de modo 
a trabalhar a peça de forma individual antes de a trabalhar em conjunto com o piano. O aluno 
executou a peça na sua totalidade sem demonstrar dificuldades; no entanto, demonstrou 
vários aspetos a serem melhorados. A peça foi trabalhada por secções, sendo destacados 
aspetos de articulação, dinâmicas e fraseado. Para o auxiliar, a professora executou vários 
excertos da peça para que o aluno ouvisse e procurasse imitar. O aluno revelou um problema 
com a articulação para o qual foi chamado à atenção: a falta de coordenação entre a língua e 
os dedos na execução de notas articuladas. A professora executou a peça na sua totalidade 
em conjunto com o aluno, de forma a auxiliá-lo na compreensão de aspetos relacionados com 
fraseado. O aluno demonstrou muitas dificuldades na execução da appoggiatura do final da 
peça; as dificuldades relacionaram-se com a coordenação da articulação (a primeira nota da 
appoggiatura é articulada) com a passagem técnica em si (o aluno avançava sempre uma nota 
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sem a tocar). Esta passagem foi trabalhada de forma intensiva, através de vários exercícios 
propostos pela professora cooperante.  
A aula continuou com o trabalho da escala de Ré menor executada em conjunto pelo aluno e 
pela professora com metrónomo; foram executadas as articulações ligado, staccato, 2 
ligadas/2 staccato, 2 staccato/2 ligadas, 4 ligadas/4 staccato. O aluno executou os intervalos 
de 2.as, 3.as dobradas, 4.as dobradas e 5.as dobradas; o arpejo (4 vezes seguidas) e suas 
inversões. 
Foi executado o estudo n.º 43 do livro de Guy Lacour na sua totalidade; no entanto, o aluno 
executou o estudo com muitas notas erradas (relacionadas principalmente com a falta de 
atenção para a armação de clave) e foi chamado várias vezes à atenção para este aspeto pela 
professora cooperante. No final, o aluno admitiu não ter tido muito tempo para estudar os 
estudos e ficou encarregue de os estudar melhor para a semana seguinte. Apesar disso, 
executou uma vez o estudo n.º 44 com metrónomo (90 bpm a colcheia) como forma de 
leitura. 
Contrariamente ao previsto, a pianista acompanhadora não compareceu na aula do aluno; 
assim, a peça foi executada uma vez mais na sua totalidade com metrónomo (110 bpm) de 
forma a preparar o aluno para a audição. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Condução de ar 

• Legato entre intervalos grandes 

• Conhecimento de dedilhações alternativas 

• Destreza digital 

• Destreza na articulação 

• Qualidade na articulação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Estabilidade da pulsação 

Comentários/observações 
A peça foi trabalhada no início da aula com o objetivo de se trabalharem algumas questões 
técnicas e musicais antes de se trabalhar a junção com piano; no entanto, o trabalho com 
piano não foi realizado devido à falta da pianista. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
8 

Data 
28-11-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 
na escala de Dó Maior) 

• Escala de Ré menor 

• Escala cromática 

• School Musician de R. M. Endresen 

• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – III – 6-7) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 43 e 44) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 

• Afinador 

• Telemóvel 

Resumo da aula 
A aula começou com a sensibilização do aluno para um concerto; dada a impossibilidade de 
o aluno comparecer no concerto, a professora mostrou um pequeno vídeo alusivo ao mesmo.  
Após montar o instrumento, o aluno realizou um exercício de aquecimento baseado na escala 
de Dó Maior, que consistiu na execução de 4 semínimas em cada nota da escala (no âmbito 
de Dó5 a Dó3 de forma descendente). De seguida, executou um exercício de aquecimento 
baseado na escala de Dó Maior que consistiu na execução das notas da escala com a duração 
de 4 tempos à distância de oitavas em toda a extensão do instrumento (de forma ascendente 
e descendente) com recurso ao afinador; este exercício promoveu o trabalho de legato entre 
oitavas e a consciencialização do aluno para a afinação. Este realizou ambos os exercícios sem 
dificuldade e demonstrou domínio do instrumento. 
De seguida, executou a escala de Ré menor nas suas três formas (natural, harmónica e 
melódica) com diferentes articulações: ligado, staccato e 2 notas staccato. A execução de 
cada uma das formas da escala foi acompanhada de uma breve explicação das alterações a 
serem realizadas em cada uma delas pois o aluno demonstrou algumas dificuldades na 
compreensão teórica da formação das escalas. O aluno executou ainda o arpejo e suas 
inversões. 
A escala cromática foi executada 2 vezes consecutivas em ligado e com a articulação de notas 
2 ligadas/2 staccato. 
A peça School Musician foi interpretada em conjunto com o piano, tendo sido trabalhado o 
aspeto performativo da mesma. O aluno revelou algum esquecimento do trabalhado na aula 
anterior, mas conseguiu interpretar a peça de forma consistente e coerente. Os principais 
aspetos a serem trabalhados foram o timbre e a qualidade da articulação. No final do trabalho 
da peça, foi realizada a segunda sessão de avaliação do projeto de investigação da professora 
estagiária (foi realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos 
questionários por todos os intervenientes – professora estagiária, professora cooperante, 
pianista acompanhadora e aluno). 
O aluno não estudou exercícios mecânicos para esta aula, alegando que não foram marcados 
exercícios. Perante isto, a professora sugeriu trabalhar alguns dos exercícios que ficaram 
marcados para a aula da próxima semana. O aluno demonstrou várias dificuldades na 
realização destes exercícios e a professora sugeriu realizá-los com um ritmo diferente, de 
forma a trabalhar a sua estabilidade e destreza técnica. 
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Foi trabalhado o estudo n.º 43 do livro de Guy Lacour; para além de ter executado o estudo 
com várias notas erradas, o aluno demonstrou várias dificuldades no fraseado, na respiração 
e na compreensão musical do mesmo. Estes aspetos foram trabalhados através da repetição 
e da consciencialização do aluno para eles; no entanto, o aluno não conseguiu ultrapassar 
todas as dificuldades. A professora cooperante concluiu que este estudo não é adequado ao 
nível do aluno e que este necessita de mais maturidade musical para o interpretar. 
Foi executado o estudo n.º 43 do livro de Guy Lacour na sua totalidade; no entanto, o aluno 
executou o estudo numa pulsação bastante mais lenta do que a indicada e demonstrou 
dificuldades no fraseado musical (para além da sua falta de consciência das frases musicais, 
respirou em sítios musicalmente inadequados).  

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções de afinação 

• Destreza técnica 

• Destreza na articulação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Fraseado musical 

• Atitude performativa 

Comentários/observações 
Esta aula deu continuidade ao trabalho realizado anteriormente. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
9 

Data 
5-12-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala de Fá Maior 

• Escala cromática 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 44 e 45) 

• Vacances de J. M. Damase 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
 O aluno não se recordava da escala que tinha marcada para estudar esta semana, tendo 
estudado a escala de Fá Maior. Executou a escala em ligado e em staccato e procurou manter 
uma pulsação estável apenas através da sua pulsação interior (sem a marcação sonora da 
pulsação). Executou os intervalos de 2.as dobradas, 3.as dobradas e 4.as dobradas; no entanto, 
não executou os restantes intervalos pois não os estudou e preparou. De seguida, foi 
executada a escala cromática e trabalhada a respiração e a resistência do aluno através da 
execução da escala sem interrupções (e respirações). O aluno repetiu este exercício 2 vezes 
em ligado e, depois, com diversas articulações: staccato, 2 ligadas/2 staccato, 1 staccato/3 
ligadas. Ao longo da execução das escalas, a professora cooperante pediu algumas vezes ao 
aluno que executasse as escalas mais rápido. 
O aluno interpretou o estudo n.º 44 do livro de Guy Lacour com o metrónomo; demonstrou 
domínio técnico do estudo, desde o domínio rítmico ao domínio das notas; no entanto, 
poderia ter explorado mais o estudo a nível musical (principalmente as dinâmicas). De 
seguida, iniciou a execução do estudo n.º 45 do livro de Guy Lacour tendo sido interrompido 
devido à sua interpretação com várias notas erradas; o aluno foi corrigido por várias vezes ao 
longo da execução deste estudo, tendo demonstrado dificuldades na leitura do texto musical 
devido à existência de muitas notas com bemóis. Esta é uma dificuldade já apresentada pelo 
aluno em ocasiões anteriores (leitura de partituras com bemóis). Para além da correção de 
notas, a professora auxiliou o aluno através da entoação do estudo em simultâneo com a sua 
execução. 
No final da aula, a professora fez a apresentação das peças que irão ser trabalhadas no 
próximo período através da audição das mesmas (Vacances de J. M. Damase e Valse Vanité 
de Rudy Wiedoeft). Para terminar, foi realizada a primeira leitura da peça Vacances pelo 
aluno, acompanhado pela professora. O aluno demonstrou algumas dificuldades na execução 
da peça, devido a ser a primeira leitura da mesma. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na articulação 

• Destreza técnica 

• Resistência 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Estabilidade na pulsação 

Comentários/observações 
Nesta aula deu-se continuidade ao trabalho realizado anteriormente e apresentou-se alguns 
dos conteúdos que irão ser trabalhados no próximo período. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
10 

Data 
12-12-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala cromática) 

• Escala de Sib Maior 

• Vacances de J. M. Damase 

• School Musician de R. M. Endresen 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 45 e 46) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala cromática que consistiu 
na execução da escala ascendentemente à distância de oitavas em notas com a duração de 4 
tempos. De seguida, foi trabalhada a escala de Sib Maior; o aluno confundiu a nota de início 
da escala, tendo-a estudado a partir do Sib3 e não da nota que seria esperada, o Sib2 (Sib mais 
grave do saxofone). Após esta correção, acompanhada de uma explicação, o aluno concordou 
em começar a escala sempre com a nota Sib2; no entanto, devido ao estudo efetuado 
anteriormente, enganou-se algumas vezes na nota inicial da escala ao longo da aula. O aluno 
executou a escala com diferentes articulações (ligada, staccato, 2 staccato/2 ligadas; 3 
ligadas/3 staccato; 4 ligadas/4 ligadas); executou os exercícios de intervalos dobrados (2.as, 
3.as, 4.as, 5.as, 6.as, 7.as e 8.as); e o arpejo e suas inversões. 
O aluno trabalhou a peça Vacances em conjunto com o piano; demonstrou uma grande 
evolução desde a semana anterior tendo sido capaz de a interpretar de forma quase 
autónoma. O aluno não conhecia o acompanhamento do piano e demonstrou dificuldades 
em sentir a pulsação; para resolver este problema foi pedido à pianista para tocar a secção 
inicial, demonstrando através da marcação de compasso qual era a pulsação e a métrica da 
peça. O aluno compreendeu e conseguiu interpretar a peça enquadrando-se na pulsação e na 
métrica da mesma; demonstrou pequenas dificuldades rítmicas na secção intermédia 
(resultantes de ritmos com ligaduras) mas que não o impediram de continuar a tocar. Foram 
trabalhadas de forma mais pormenorizada algumas passagens da secção final da peça (devido 
à presença de indicações desconhecidos para o aluno, como cédez). No final deste trabalho, 
o aluno foi capaz de interpretar a peça de forma quase autónoma e demonstrou o 
desenvolvimento da noção frásica. 
O aluno interpretou em conjunto com o piano a peça School Musician, tendo demonstrado 
autonomia, segurança e domínio da peça. O aluno foi capaz de a interpretar na sua totalidade 
sem dificuldades. Foi realizada a terceira sessão de avaliação do projeto de investigação da 
professora estagiária (foi realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos 
questionários por todos os intervenientes – professora estagiária, professora cooperante, 
pianista acompanhadora e aluno). 
O aluno executou o estudo n.º 45 na sua totalidade, demonstrando muitas dificuldades de 
leitura, a presença de muitas notas erradas e falta de noção frásica; para além destes aspetos, 
o estudo foi interpretado numa pulsação muito mais lenta do que a requerida e a subdivisão 
não estava estável e regular. Devido à falta de tempo, foi executado apenas um excerto do 
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estudo n.º 46: o aluno revelou estabilidade na pulsação e regularidade rítmica; no entanto, 
bastantes notas precisavam de correção. O aluno ficou encarregue de estudar melhor e 
preparar ambos os estudos durante as férias. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na articulação 

• Destreza técnica 

• Comunicação musical 

• Noções métricas 

• Fraseado 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Estabilidade na pulsação 

Comentários/observações 
Houve uma alteração na ordem de trabalho dos conteúdos em relação à planificação devido 
à chegada da pianista acompanhadora. Os exercícios mecânicos não foram trabalhados nesta 
aula, devido a constrangimentos temporais. 

 

  



181 
 

Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
11 

Data 
09-01-2020 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Exercícios de aquecimento (baseados 
em intervalos) 

• Escala cromática 

• Escala de Mib Maior 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

Resumo da aula 
No início da aula, o aluno informou a professora de que se tinha esquecido de trazer as 
partituras para esta aula; devido a esta circunstância, a professora cooperante teve de 
adaptar a sua planificação da aula e o aluno não trabalhou os conteúdos programados. 
Foi executado um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistiu na 
execução do ritmo 2 semínimas e uma mínima em cada uma das notas da escala, no âmbito 
de Dó5 a Dó3 (tocadas de forma descendente). 
De seguida, foi executado um exercício de aquecimento que consistiu na execução repetida 
de intervalos de 5.as na região grave do instrumento, de forma a trabalhar a destreza técnica 
nesta região, assim como o controlo da coluna de ar. Foram trabalhados os seguintes 
intervalos: Sol#3 – Dó#3; Sol3 – Do3; Fá#3 – Si2; Fá3 – Sib2. 
O aluno executou a escala cromática (a partir de Mib3) em ligado em conjunto com a 
professora; a seu pedido, repetiu esta escala várias vezes de forma a trabalhar a velocidade 
da sua execução, assim como a destreza digital. O aluno referiu várias vezes que não 
conseguia acompanhar a professora devido à fugacidade com que os exercícios estavam a ser 
executados. Seguidamente, trabalhou a escala com diversas articulações: staccato; 4 
ligadas/4 ligadas; 2 staccato/2 ligadas; 2 ligadas/2 ligadas; 2 ligadas/2 staccato; 1 staccato/3 
ligadas. O trabalho da escala cromática foi feito em simultâneo pelo aluno e pela professora. 
A escala de Mib Maior foi executada em ligado e, tal como na escala cromática, o aluno foi 
orientado para a realização de um trabalho de velocidade e destreza técnica. Após isto, 
executou os intervalos de 2.as dobradas, 3.as dobradas, 4.as dobradas, 5.as dobradas, 6.as 
dobradas, 7.as dobradas, 8.as dobradas e o arpejo e suas inversões. O aluno executou os 
exercícios sem dificuldades, à exceção do arpejo; o aluno revelou dúvidas na construção do 
arpejo no estado fundamental, tendo sido orientado pela professora.  

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza técnica 

• Destreza na articulação 

• Construção mental de exercícios 

Comentários/observações 
A aula terminou mais cedo devido à falta de conteúdos a trabalhar. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
12 

Data 
16-01-2020 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala cromática 

• Valse Vanité de Rudy Wiedoeft 

• Vacances de J. M. Damase 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 45, 46 e 47) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Piano e banco de piano 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
A aula teve início com uma conversa com o aluno sobre a importância de manter um estudo 
diário regular das escalas, pois o aluno referiu que não tinha estudado nenhuma escala para 
esta aula. Após a conversa, o aluno executou a escala cromática com as seguintes 
articulações: ligado, 2 ligadas/2 staccato, 1 staccato/3 ligadas. Demonstrou pouca 
regularidade técnica pois teve dificuldade em manter a pulsação estável. De seguida, foi 
trabalhada a peça Valse Vanité, tendo sido feita a primeira leitura da mesma durante a aula. 
A leitura da peça fez-se com recurso à partitura de piano pois o aluno esqueceu-se de imprimir 
a sua parte; por esta razão, a leitura da peça foi interrompida várias vezes devido à presença 
de notas erradas nesta partitura. A leitura da peça foi feita pelo aluno em conjunto com a 
professora e, por vezes, a professora exemplificou excertos para, de seguida, o aluno imitar. 
Foi feita a simplificação das appoggiaturas de modo a que o aluno compreendesse o ritmo; 
algumas passagens técnicas foram trabalhadas de forma isolada (com alteração rítmica) de 
modo a alcançar a regularidade digital e várias secções foram repetidas para que o aluno 
assimilasse o texto musical. No final do trabalho da peça, o aluno conseguiu interpretar um 
excerto em que já evidenciou alguma preocupação musical e expressiva. A peça Vacances foi 
trabalhada em conjunto com o piano. Após demonstrar dificuldades na entrada da peça, o 
aluno foi ajudado pela professora através da marcação da pulsação e da entoação da melodia; 
contudo, o aluno ainda revelou algumas dificuldades na leitura dos ritmos que continham 
pausas. A professora incentivou o aluno a diferenciar as dinâmicas, criando grandes 
contrastes. O aluno executou o estudo n.º 45 revelando várias dificuldades na leitura da 
partitura devido à presença de notas com bemóis; o estudo foi trabalhado com o metrónomo 
numa pulsação mais lenta do que a marcada, tendo sido sentida a subdivisão (colcheia). O 
estudo n.º 46 foi executado na sua totalidade e o aluno revelou dificuldades em acompanhar 
o metrónomo, devido a este estar a marcar uma pulsação superior aquela que o aluno tinha 
estudado. O estudo n.º 47 foi executado na sua totalidade com metrónomo; o aluno revelou 
uma boa técnica ao executar este estudo, contudo, também revelou alguma insegurança. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Estabilidade na pulsação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Compreensão rítmica 

• Clareza e regularidade técnica 

• Expressividade na interpretação 

• Contraste dinâmico 

Comentários/observações 
Nas próximas aulas será trabalhado de forma aprofundada o repertório a executar no 
concurso interno do conservatório. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
13 

Data 
23-01-2020 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de reforço de coluna de ar 

• Escala cromática 

• Valse Vanité de Rudy Wiedoeft 

• Escala de Láb Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 45 e 46) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Piano e banco de piano 

• Metrónomo 

• Telemóvel 

Resumo da aula 
A aula teve início com a execução de um exercício que promoveu o trabalho e o reforço da 
coluna de ar: o exercício consistiu na execução alternada e em fortíssimo da nota Sol3 e do 
som produzido com a dedilhação 1, 2, 3, C3. O exercício foi acompanhado pelo metrónomo a 
50 bpm, tendo cada nota a duração de 4 tempos. O som produzido por esta dedilhação é de 
difícil execução em fortíssimo e exige uma coluna de ar apoiada e suportada, exigindo do 
aluno um bom apoio diafragmático. Seguidamente, foi executado o mesmo exercício, mas 
com uma nova dedilhação: alternância entre a nota Lá3 e a dedilhação 1, 2, C5. 
O aluno executou a escala cromática em colcheias em conjunto com o metrónomo a 50 bpm; 
executou diversas articulações: ligado, staccato, 4 ligadas/4 ligadas, 1 staccato/3 ligadas. 
Seguidamente, trabalhou a sua destreza e técnica digital através da execução da escala em 
semicolcheias com o metrónomo a 90 bpm. O aluno demonstrou dificuldades em manter a 
regularidade digital, pois os seus dedos moviam-se de forma irregular; devido a isso, o aluno 
repetiu novamente o exercício. A professora mencionou a importância de projetar o som e o 
aluno, de forma voluntária, executou novamente o exercício projetando o som. 
Após verificar o estado da boquilha do aluno, a professora mencionou alguns cuidados 
importantes a ter na conservação e na manutenção do saxofone. 
O aluno trabalhou a peça Valse Vanité em conjunto com a professora. As intervenções da 
professora foram muito variadas e distribuíram-se por acompanhamento entoado, 
acompanhamento tocado da peça e instruções verbais. Ao longo do trabalho da peça, foram 
referidos vários aspetos musicais, tais como a adequação de algumas articulações (através da 
comparação de diferentes gravações da peça, a exploração de efeitos (glissando) e a 
exploração do carácter musical da mesma (carácter gracioso e livre). Várias passagens foram 
repetidas, devido a dificuldades técnicas apresentadas pelo aluno. Para além disto, o aluno 
ainda recebeu algumas indicações sobre a forma de estudar esta peça. 
De seguida, executou a escala de Láb Maior, tendo demonstrado várias dificuldades em 
executar a escala devido à incompreensão da formação da escala. Após uma explicação por 
parte da professora, o aluno executou novamente a escala. 
O aluno trabalhou a peça Valse Vanité em conjunto com o piano; referiu várias vezes que não 
se sentia confortável a tocar a peça, afirmando que o ritmo estava diferente. A professora 
explicou que o ritmo estava igual e que apenas a pulsação tinha mudado, estando mais rápida. 
A primeira execução da peça pelo aluno foi acompanhada por entoação por parte da 
professora; a segunda execução foi feita com o saxofone em conjunto pelo aluno e pela 
professora. Ao longo do trabalho da peça, o aluno demonstrou várias dificuldades em tocar 
em conjunto com o piano, tendo demonstrado desmotivação. 
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Ao executar o estudo n.º 45 do livro de Guy Lacour, o aluno revelou dificuldade em adequar 
a pulsação com o metrónomo; com o auxílio da professora estabeleceu uma pulsação 
adequada que lhe permitiu executar o estudo na totalidade. Apesar disto, revelou muitas 
dificuldades rítmicas e várias notas erradas. 
Por último, executou o estudo n.º 46 em conjunto com o metrónomo, mas revelou várias 
irregularidades rítmicas, devido à sua dificuldade em movimentar os dedos de forma regular. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Reforço e estabilidade da coluna de ar 

• Destreza na articulação 

• Destreza digital 

• Estabilidade na pulsação 

• Interpretação expressiva 

• Adequação da articulação 

• Comunicação musical 

• Regularidade digital 

• Leitura rigorosa de partituras 

Comentários/observações 
O trabalho desta aula foi focalizado na peça Valse Vanité; esta será a peça a executar no 
concurso interno do conservatório. 

 

  



185 
 

Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
14 

Data 
30-01-2020 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de reforço de coluna de ar 

• Escala cromática 

• Escala de Láb Maior 

• Valse Vanité de Rudy Wiedoeft 

• Escala de Láb Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 45 e 48) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Metrónomo 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com a execução de um exercício que promoveu o trabalho e o reforço da 
coluna de ar: o exercício consistiu na execução alternada e em fortíssimo da nota Sol3 e do 
som produzido com a dedilhação 1, 2, 3, C3. O exercício foi acompanhado pelo metrónomo a 
50 bpm, tendo cada nota a duração de 4 tempos. O som produzido por esta dedilhação é de 
difícil execução em fortíssimo e exige uma coluna de ar apoiada e suportada, exigindo do 
aluno um bom apoio diafragmático. Seguidamente, foi executado o mesmo exercício, mas 
com uma nova dedilhação: alternância entre a nota Lá3 e a dedilhação 1, 2, C5. 
O aluno executou a escala cromática com diferentes articulações: ligado, staccato, 2 ligadas/2 
ligadas, 2 ligadas/2 staccato; 3 notas repetidas em staccato (a pedido da professora). 
Executou os intervalos de 2.as, 3.as, 4.as e 5.as. Ao longo da execução destes exercícios, o aluno 
demonstrou dificuldades na sua construção e execução, devido à presença de vários bemóis; 
perante isto, o aluno foi aconselhado a executar os exercícios numa pulsação mais lenta de 
forma a ter tempo construir mentalmente cada um dos exercícios. 
O aluno interpretou a peça Valse Vanité. Apesar de ainda não dominar totalmente o texto 
musical, o aluno demonstrou um maior domínio da peça e uma maior musicalidade. 
Seguidamente, foi realizado um trabalho pormenorizado da peça por secções. As passagens 
tecnicamente mais difíceis foram trabalhadas de forma isolada, através da sua repetição 
numa pulsação mais lenta. O aluno foi incentivado a procurar produzir um som mais 
controlado, equilibrando a sua intensidade entre os diferentes registos do saxofone. Em 
conjunto com a professora, o aluno definiu algumas respirações musicais a serem feitas. Foi 
referida a importância de interpretar a peça com balanço musical, sendo feita uma referência 
a este tipo de composição musical (valsa). Não foi possível trabalhar esta peça com o piano 
pois o aluno não trouxe a partitura com a parte de piano para a aula. Devido a isto, no final 
do trabalho da peça, esta foi interpretada pelo aluno e pela professora em conjunto na sua 
totalidade. 
O aluno interpretou o estudo n.º 45 do livro de Guy Lacour. Apesar de ainda ter interrompido 
a sua interpretação devido a erros pontuais, p aluno demonstrou uma melhoria significativa 
da sua interpretação em relação às semanas anteriores. Executou o estudo em conjunto com 
metrónomo, sentindo a subdivisão (colcheia a 130 bpm). 
O aluno executou o estudo n.º 48 do livro de Guy Lacour acompanhado pelo metrónomo, 
sentindo a subdivisão do estudo (colcheia). Demonstrou domínio do texto musical e uma 
interpretação cuidada e expressiva. 
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Competências específicas desenvolvidas 

• Reforço e estabilidade da coluna de ar 

• Destreza na articulação 

• Destreza digital 

• Estabilidade na pulsação 

• Interpretação expressiva 

• Adequação das respirações 

• Leitura rigorosa de partituras 

Comentários/observações 
O aluno demonstrou estudo dos conteúdos trabalhados nesta aula. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
15 

Data 
06-02-2020 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Escala de Láb Maior 

• Valse Vanité de Rudy Wiedoeft 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 49) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Metrónomo 

• Lápis 

• Piano e banco de piano 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistiu 
na execução do ritmo 2 semínimas e uma mínima em cada uma das notas da escala, no âmbito 
de Dó5 a Dó3 (tocadas de forma descendente). De seguida, executou um exercício no registo 
agudo do saxofone que consistiu na execução contínua de uma sequência cromática de notas 
agudas (no âmbito de Dó5 a Fá#5). O aluno ouviu alguns conselhos sobre a importância da 
manutenção da higiene do seu instrumento, devido a demonstrar maus hábitos de 
conservação e limpeza das suas palhetas. O aluno executou a escala cromática em ligado, 
staccato e 2 notas ligadas/2 staccato. Executou a escala de Láb Maior em ligado duas vezes 
seguidas e os intervalos de 2.as, 3.as, 4.as, 5.as, 6.as, 7.as e 8.as. O aluno revelou dificuldades na 
execução destes exercícios devido a vários erros na sua construção mental e à dificuldade 
recorrente do aluno em executar conteúdos com bemóis. Para além disso, revelou falta de 
apoio diafragmático e falta de condução do ar. O aluno interpretou a peça Valse Vanité na 
sua totalidade. Apesar da evolução demonstrada, o aluno revelou um som descuidado e 
estridente no registo agudo, tendo sido alertado para a importância do timbre. Após isto, a 
peça foi trabalhada por secções tendo sido realçados aspetos expressivos, o rigor na leitura 
rítmica e o timbre; a professora acompanhou o trabalho do aluno através da entoação. Foi 
ainda referida a importância do estudo regular do instrumento, com ênfase no estudo com 
metrónomo. O aluno executou o estudo n.º 49 do livro de Guy Lacour; revelou dificuldade em 
executar o estudo sem paragens e hesitações, devido à presença de notas, articulações e 
dinâmicas erradas. O aluno executou novamente o estudo com metrónomo, demonstrando 
também falta de regularidade digital e a articulação muito longa. O aluno foi encarregue de 
corrigir estes aspetos para a próxima semana. O aluno executou novamente a peça Valse 
Vanité acompanhado pela professora, com o objetivo de tornar a sua interpretação mais 
cuidada e expressiva. De seguida, interpretou a peça na sua totalidade em conjunto com o 
piano; revelou uma interpretação pesada e pouco expressiva, assim como um som pequeno. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Domínio do registo agudo do saxofone 

• Expressividade na interpretação 

• Noções de timbre 

• Estabilidade na pulsação 

• Adequação da articulação 

• Leitura rigorosa de partituras 

Comentários/observações 
O aluno revelou descuido da qualidade do timbre nos vários conteúdos apresentados. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
16 

Data 
13-02-2020 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Valse Vanité de Rudy Wiedoeft 

• Escala de Láb Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 49) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Metrónomo 

• Lápis 

• Piano e banco de piano 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistiu 
na execução de 4 semínimas em cada uma das notas da escala, no âmbito de Dó5 a Dó3 
(tocadas de forma descendente). 
O aluno executou a escala cromática em ligado como forma de aquecimento. Após executar 
este exercício, o aluno admitiu não ter estudado muito durante a semana. 
O aluno interpretou a peça Valse Vanité na sua totalidade; demonstrou conhecimento do 
texto musical e preocupação em interpretar a peça de forma expressiva. No entanto, 
demonstrou um timbre pouco cuidado. O aluno ouviu uma explicação por parte da professora 
sobre a qualidade do timbre e a sua relação com a palheta, tendo sido aconselhado a trocar 
de palheta. Após trocar de palheta, o aluno revelou um timbre mais limpo e cuidado. De 
seguida, foram trabalhadas pequenas secções da peça. Foram trabalhadas algumas passagens 
de forma isolada, numa pulsação mais lenta e de forma a trabalhar a regularidade digital. 
Seguindo as sugestões da professora, o aluno experimentou diferentes articulações em certas 
passagens, de forma a tornar a sua interpretação mais expressiva. O aluno interpretou a peça 
em conjunto com o piano 2 vezes e, após cada interpretação, ouviu comentários sobre a sua 
prestação e sugestões para a melhorar. Após a primeira interpretação, o aluno foi 
aconselhado a tocar com mais som e com mais preocupação na condução frásica; após a 
segunda interpretação, o aluno foi aconselhado a exagerar nas dinâmicas. Após o trabalho 
com o piano, o trabalho isolado de passagens da peça teve continuidade: foram corrigidos 
ritmos e articulações; foi trabalhada a condução frásica em associação com as respirações. 
O aluno interpretou o estudo n.º 49 do livro de Guy Lacour; demonstrou conhecimento do 
texto musical e uma interpretação sem hesitações; no entanto, revelou falta de condução 
frásica e falta de qualidade na articulação. 
O aluno executou a escala de Láb Maior em ligado e os intervalos de 2.as, 3.as, 4.as, 5.as, 6.as, 
7.as e 8.as. Revelou dificuldade na execução destes exercícios devido à falta de vocalização na 
realização dos intervalos. 
A professora estagiária apresentou as peças escolhidas para o seu projeto de investigação; foi 
apresentada uma lista com as 12 peças escolhidas e, mediante o interesse do aluno e da 
professora cooperante, foram visualizadas várias partituras correspondentes às peças 
mencionadas, juntamente com uma breve apresentação dos conteúdos a trabalhar com cada 
uma delas. 
No final da aula, o aluno ouviu algumas recomendações para o concurso interno, que se 
realizará na próxima semana. 
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Competências específicas desenvolvidas 

• Adequação da articulação 

• Regularidade digital 

• Adequação das dinâmicas 

• Rigor rítmico 

• Expressividade na interpretação 

• Noções de timbre 

• Condução frásica 

• Leitura rigorosa de partituras 

Comentários/observações 
O trabalho desta aula foi focado na peça Valse Vanité devido à participação do aluno no 
concurso interno, que decorrerá na próxima semana. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
17 

Data 
20-02-2020 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento baseado na 
escala de Dó Maior 

• Valse Vanité de Rudy Wiedoeft 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Piano e banco de piano 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistiu 
na execução de 4 semínimas em cada uma das notas da escala, no âmbito de Dó5 a Dó3 
(tocadas de forma descendente). 
Como forma de preparação para o concurso interno, o aluno interpretou a peça Valse Vanité 
na sua totalidade. Demonstrou domínio da peça e uma interpretação expressiva. Contudo, 
revelou um timbre pouco cuidado e sujidade no som. A pedido da professora, o aluno trocou 
de palheta e executou algumas passagens da peça com a nova palheta; revelou muitas 
dificuldades a emitir som. Ao verificar a boquilha, a professora constatou que o aluno tinha a 
palheta colocada de forma incorreta. Após correção da colocação da palheta, o aluno 
interpretou novamente a peça demonstrando muita energia e condução frásica, aliadas a um 
som mais consistente e cuidado. De seguida, o aluno interpretou a peça em conjunto com o 
piano, revelando comunicação musical com a pianista e domínio da peça. Por sugestão do 
aluno, foram enfatizados alguns aspetos musicais da peça, nomeadamente um ritardando e 
algumas articulações ao longo da peça. O aluno interpretou a peça na sua totalidade 
novamente. 
No final da aula, o aluno ouviu algumas recomendações relacionadas com a prova para o 
concurso interno que iria decorrer nessa tarde. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Adequação da articulação 

• Expressividade na interpretação 

• Noções de timbre 

• Condução frásica 

• Atitude performativa 

Comentários/observações 
Devido à participação do aluno no concurso interno, a aula terminou cerca de 30 minutos 
mais cedo para que o aluno tivesse tempo para se preparar para a mesma. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
18 

Data 
27-02-2020 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de legato na região grave do 
instrumento 

• Escala cromática 

• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – II – 6-11) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 50) 

• Aquarius de Barry Cockcroft 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Telemóvel 

Resumo da aula 
Nesta aula, o aluno realizou a escolha da peça a trabalhar para o projeto de investigação da 
professora estagiária. Após a audição de várias das peças propostas, o aluno e a professora 
cooperante demonstraram um interesse maior nas peças Aquarius de Barry Cockcroft e Dans 
la Forêt Profonde de Jean-Denis Michat. Foram apresentadas as principais características e 
aspetos a trabalhar de ambas as peças, assim como um enquadramento histórico e estilístico 
das mesmas. Devido aos vários aspetos e elementos contrastantes entre as duas peças, ficou 
decidido que o aluno iria trabalhar as duas peças pois beneficiaria musicalmente de ambas. 
O aluno executou um exercício que promoveu o trabalho de intervalos na região grave do 
instrumento através da execução de notas com 2 tempos à distância de 5.as em ligado. Foram 
executados os intervalos de Sol#3 – Dó#3; Sol3 – Dó3; Fá#3 – Si2; Fá3 – Sib2. O aluno executou 
este exercício sem revelar dificuldades. 
Antes da execução da escala, o aluno ouviu alguns comentários relativos à sua participação e 
prestação no concurso interno do conservatório; foi destacada a sua capacidade de 
concentração e a sua atitude performativa. De seguida, o aluno executou a escala cromática 
em toda a extensão do instrumento; devido a distrações, demonstrou dificuldades em 
começar a execução da escala na nota mais grave do instrumento (Sib2). O aluno executou a 
escala em ligado várias vezes, aumentando a sua velocidade de execução. Ao executar a 
escala em staccato, o aluno revelou descoordenação entre os dedos e a língua que 
rapidamente foi corrigida através de uma nova execução da escala. Por fim, o aluno executou 
a escala com as articulações 2 notas ligadas/2 staccato e 4 ligadas/4 ligadas. 
O aluno executou os exercícios mecânicos (A – II – 6-11) em ligado, staccato, com a articulação 
4 ligadas/4 staccato e com ritmos pontuados, com o objetivo de executar os exercícios de 
uma forma mais regular e a uma maior velocidade. Devido a não ter estudado estes exercícios, 
o aluno revelou várias dificuldades. 
O aluno realizou a leitura do estudo n.º 50 do livro de Guy Lacour em conjunto com a 
professora; devido à falta de estudo do mesmo, o aluno não conseguiu acompanhar a 
professora na execução do estudo. Como forma de incentivar o aluno a trabalhar de forma 
autónoma, foi ouvida uma gravação do estudo; após isto, o aluno foi aconselhado a procurar 
regularmente gravações das peças e estudos para ter uma referência auditiva do resultado 
musical pretendido. 
O aluno realizou a primeira leitura da peça Aquarius na aula. Antes de iniciar a leitura da 
mesma, o aluno reparou na sua data de composição (2006), tecendo um comentário em que 
afirmou que a peça era muito antiga. Após uma explicação pela professora estagiária e pela 
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professora cooperante, o aluno tomou consciência de que as peças que interpretava 
normalmente eram ainda mais antigas (geralmente compostas no século XX) e mostrou 
curiosidade em saber se a peça que tinha tocado no concurso (Valse Vanité de Rudy Wiedoeft) 
era antiga ou recente. Após verificar que a mesma tinha sido composta há quase 100 anos 
(em 1926), o aluno mostrou compreender o significado de antiguidade histórica. A peça foi 
lida e trabalhada em secções em conjunto com a professora estagiária. O aluno repetiu várias 
vezes cada secção, tendo sido dado uma maior ênfase à leitura da partitura de forma rigorosa, 
devido a esta ter sido a primeira vez que o aluno tocou a peça. Ainda assim, foram trabalhados 
outros aspetos para além da leitura: a estabilidade na pulsação e a articulação. O aluno 
revelou muita curiosidade perante as quintinas presentes na partitura, pois afirmou nunca ter 
tocado este ritmo. Após uma breve explicação, o aluno executou as quintinas sem demonstrar 
dificuldades rítmicas. No final do trabalho da peça, foi realizada a primeira sessão de avaliação 
do projeto de investigação da professora estagiária (foi realizada uma gravação da execução 
da peça e foram preenchidos questionários por todos os intervenientes – professora 
estagiária, professora cooperante e aluno). Ao executar a peça na sua totalidade, o aluno 
revelou várias hesitações, paragens e erros devido a ser a primeira vez que o mesmo 
trabalhou esta peça. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Legato entre intervalos na região grave do instrumento 

• Regularidade digital 

• Destreza digital 

• Destreza na articulação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Estabilidade na pulsação 

Comentários/observações 
O aluno não estudou novos conteúdos para esta aula pois afirmou não saber quais os que 
deveria estudar. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
19 

Data 
05-03-2020 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 
escala de Dó Maior e na escala 
cromática) 

• Escala cromática 

• Escala de Ré menor 

• Valse Vanité de Rudy Wiedoeft 

• Aquarius de Barry Cockcroft 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Afinador 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistiu 
na execução de 4 semínimas em cada uma das notas da escala, no âmbito de Dó5 a Dó3 
(tocadas de forma descendente). O aluno executou um exercício baseado na escala cromática 
que consistiu na execução da escala à distância de oitavas com afinador. No final da execução 
do exercício, o aluno foi questionado relativamente à afinação das notas; este indicou as 
notas que foram mais desafinadas e, também, se estavam altas ou baixas. De seguida, a 
professora estagiária sugeriu ao aluno formas de afinar as referidas notas com recurso à 
vocalização, que este prontamente experimentou. 
O aluno executou a escala cromática com as seguintes articulações: ligado, staccato, 3 
ligadas/3 ligadas, 1 staccato/3 ligadas. O aluno demonstrou dificuldades em executar as 
diferentes articulações na mesma velocidade; perante esta dificuldade, o aluno foi 
aconselhado a realizar a escala numa pulsação um pouco mais lenta, de forma a executar a 
escala com regularidade. 
O aluno executou a escala de Ré menor natural em ligado; quando questionado acerca das 
formas harmónica e melódica da escala, o aluno afirmou não as ter estudado por 
esquecimento, mas demonstrou ser capaz de as executar. O aluno executou os intervalos de 

de 2.as, 3.as, 4.as, 5.as, 6.as, 7.as e 8.as sobre a escala natural. Demonstrou algumas dificuldades 
na construção dos exercícios e na sua execução, devido à falta de apoio na coluna de ar. Por 
fim, executou o arpejo da escala e suas inversões. 
O aluno interpretou a peça Valse Vanité na sua totalidade como forma de preparação para a 
audição, demonstrando estudo e domínio da mesma, no final ouviu alguns conselhos 
interpretativos e performativos por parte da professora. 
O aluno trabalhou a peça Aquarius por secções; foram realizados diferentes exercícios 
adequados a cada uma das secções, como forma de explorar as características mais 
marcantes de cada uma delas. O trabalho da secção inicial foi focado no desenvolvimento de 
noções métricas através da articulação (ao seguir a articulação escrita na partitura, o aluno 
criou pontos de apoio que correspondem à métrica escrita). Na secção intermédia da peça, 
foi trabalhada a estabilidade da pulsação (com recurso ao metrónomo) e a construção sonora 
musical, através da escolha consciente das notas a destacar e a apoiar (que geralmente 
coincidem com as articulações escritas). Foi explicado ao aluno a mudança métrica presente 
entre a secção inicial e a secção intermédia, com recurso ao metrónomo; nesta secção, o 
aluno muda de uma métrica ternária para uma métrica binária, mantendo a pulsação. Após a 
explicação e exemplificação por parte da professora, o aluno executou esta passagem sem 
demonstrar dificuldades. A secção final da peça é composta por quintinas (ritmo que o aluno 
conheceu na última aula devido a esta peça); foi realizado um exercício rítmico com recurso 
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a palmas como forma de o aluno compreender a métrica da peça nesta secção. Após a 
execução deste exercício, o aluno demonstrou ser capaz de executar a secção final sem 
dificuldades rítmicas, necessitando apenas de trabalhar a leitura das notas e introduzir as 
dinâmicas. No final do trabalho da peça, o aluno afirmou gostar da peça e de a trabalhar.  

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na articulação 

• Estabilidade na pulsação 

• Adequação da articulação 

• Noções métricas 

• Mudanças métricas 

• Atitude performativa 

Comentários/observações 
Não foi possível realizar o trabalho com o piano devido à ausência da pianista. O aluno 
demonstrou uma grande evolução na peça Aquarius.  
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
20 

Data 
23-04-2020 

Horário 
16h00 – 16h30 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos:  Recursos materiais:  
Resumo da aula 
 
Devido a condicionantes familiares do aluno A, não houve condições para a realização desta 
aula de forma síncrona. 
  
Competências específicas desenvolvidas  

Comentários/observações  
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
21 

Data 
30-04-2020 

Horário 
16h00 – 16h30 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala cromática 

• Escala de Mib Maior 

• Sagittarius de Barry Cockcroft  

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
O aluno executou a escala cromática com diversas articulações: ligado, staccato, 4 ligadas/4 
ligadas, 2 ligadas/2 ligadas. Ao longo da execução da escala, a professora cooperante 
incentivou o aluno a executá-la numa pulsação mais rápida, no entanto, este demonstrou 
dificuldades em aumentar a pulsação, que se traduziram em irregularidade digital e em notas 
erradas. Seguidamente, o aluno executou a escala de Mib Maior e os intervalos de 5.as, 6.as, 
7.as e 8.as. Ao longo da execução destes exercícios, o aluno demonstrou algumas dificuldades 
na sua construção e, em função disso, a velocidade de execução dos mesmos foi reajustada. 
Por último, o aluno interpretou a peça Sagittarius do compositor Barry Cockcroft; devido a 
não ter a partitura física da mesma (apenas virtual), o trabalho da peça foi condicionado. Os 
principais aspetos trabalhados foram a correção de articulações e a correção de notas; um 
dos efeitos requeridos pelo compositor (tremolo) foi explicado e explorado em conjunto com 
o aluno. Ao longo do trabalho desta peça o aluno revelou uma linguagem estilística adequada 
e executou os ritmos com swing, tal como requerido. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na articulação 

• Destreza digital 

• Adequação estilística 

Comentários/observações 
Esta foi a primeira aula online do aluno através de uma vídeo chamada na plataforma 
Microsoft Teams; ao longo da mesma, surgiram algumas limitações técnicas. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
22 

Data 
07-05-2020 

Horário 
16h00 – 16h30 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala cromática 

• Escala de Láb Maior 

• Exercices journaliers de Klosé/Marcel 
Mule (n.º 1 e 2) 

• Sagittarius de Barry Cockcroft 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
O aluno executou a escala cromática em ligado e em staccato, revelando dificuldade em 
manter a velocidade da articulação durante toda a execução da escala. De seguida, executou 
a escala de Láb Maior em ligado e os intervalos de 2.as, 3.as, 4.as, 5.as. Durante a execução dos 
exercícios das escalas, o aluno foi aconselhado a executá-los com maior rigor e clareza. 
Nesta aula foram trabalhados 2 estudos do livro Exercices journaliers de Klosé/Marcel Mule. 
No primeiro estudo o aluno revelou irregularidade digital e instabilidade na pulsação; foi 
aconselhado a estudar novamente este estudo com metrónomo. O estudo n.º 2 foi 
interpretado com grande rigor e clareza. 
Para terminar, o aluno interpretou a peça Sagittarius na sua totalidade; revelou uma 
linguagem estilisticamente adequada e compreensão do texto musical, assim como uma 
atitude performativa na interpretação da mesma. Por outro lado, demonstrou necessidade 
de corrigir alguns ritmos e de trabalhar a coordenação entre a digitação e a articulação. No 
final da aula, foi escolhida a peça que o aluno trabalhará nas próximas semanas: Scorpio de 
Barry Cockcroft. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na articulação 

• Regularidade digital 

• Atitude performativa 

• Adequação estilística 

Comentários/observações 
O aluno demonstrou estudo dos conteúdos trabalhados nesta aula. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
23 

Data 
14-05-2020 

Horário 
16h00 – 16h30 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala cromática 

• Escala de Láb Maior 

• Exercices journaliers de Klosé/Marcel 
Mule (n.º 1 e 3) 

• Leo de Barry Cockcroft 

• Scorpio de Barry Cockcroft 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
O aluno executou a escala cromática em ligado e em staccato, revelando dificuldade em 
manter a velocidade da articulação durante toda a execução da escala. De seguida, executou 
a escala de Láb Maior em ligado, os intervalos de 6.as, 7.as e 8.as e o arpejo e respetivas 
inversões.  
O aluno interpretou o estudo n.º 1 do livro de Exercices Journaliers, demonstrando domínio 
técnico e musical do mesmo. Devido às características deste estudo, o aluno foi desafiado a 
interpretá-lo novamente com uma alteração na articulação: interpretação totalmente em 
staccato. Este exercício exigiu um grande esforço do aluno, nomeadamente a nível de 
resistência e de manutenção da qualidade do staccato. O aluno conseguiu completar com 
sucesso este exercício, apesar de demostrar alguma fadiga ao longo da sua execução. 
O aluno interpretou a peça Leo de Barry Cockcroft na sua totalidade, revelando uma 
linguagem estilisticamente adequada; apenas foram feitas correções pontuais de 
articulações. Por último, o aluno interpretou a peça Scorpio do mesmo compositor. Aquando 
do início da sua interpretação revelou dificuldade em estabelecer uma pulsação; após a 
resolução desta dificuldade, o aluno interpretou a peça na sua totalidade. Por fim, o aluno foi 
aconselhado a estudar novamente esta peça com metrónomo, de forma a tornar o seu 
discurso mais fluído e a manter a estabilidade da pulsação. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na articulação 

• Estabilidade da pulsação 

• Destreza digital 

• Fluidez no discurso musical 

Comentários/observações 
Esta aula deu continuidade ao trabalho realizado anteriormente. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
24 

Data 
21-05-2020 

Horário 
16h00 – 16h30 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala cromática 

• Escala de Réb Maior 

• Exercices journaliers de Klosé/Marcel 
Mule (n.º 3 e 4) 

• Scorpio de Barry Cockcroft 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
O aluno executou a escala cromática em ligado e em staccato, mantendo uma pulsação 
estável e regular em ambas as execuções. De seguida, executou a escala de Réb Maior em 
ligado e em staccato, assim como os respetivos intervalos de 2.as, 3.as, 4.as e 5.as. Apesar de ser 
uma escala bastante exigente devido ao elevado número de alterações, o aluno demonstrou 
domínio da mesma. 
De seguida, o aluno executou os estudos n.º 3 e 4 do livro Exercices journaliers de 
Klosé/Marcel Mule, revelando estudo e domínio do texto musical de ambos os estudos. O 
aluno foi aconselhado a procurar realçar a métrica inerente às figuras rítmicas escritas, 
através da utilização de pontos de apoio presentes na articulação 
Por último, o aluno interpretou a peça Scorpio de Barry Cockcroft na sua totalidade tendo 
revelado um excelente domínio da mesma e a resolução das dificuldades verificadas na 
semana anterior. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na articulação 

• Estabilidade da pulsação 

• Destreza digital 

• Noções métricas 

• Utilização de apoios musicais 

Comentários/observações 
O aluno revelou uma excelente prestação musical nesta aula, decorrente de um estudo 
contínuo durante a semana. 
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Aluna B 
Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
1 

Data 
10-10-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Escala cromática 

• Escala de Sib menor 

• Exercício de oitavas 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 13) 

• Exercices journaliers pour tous les 
saxophones d’après Terschak (n.º 17) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (1.º 
e 2.º andamento) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Metrónomo 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aluna executou a escala cromática a partir da nota Sib, pois esta era a nota que iniciava a 
escala desta semana (Sib menor). A escala cromática foi executada várias vezes com o 
objetivo de corrigir alguns erros técnicos apresentados pela aluna e de fazer um trabalho de 
velocidade (a aluna apresentou a escala de forma mais lenta que o desejado). A escala foi 
executada 2 vezes seguidas de forma a trabalhar a destreza técnica na secção de transição da 
mesma. A aluna executou a escala com diversas articulações: 2 ligadas/2 ligadas, 2 
ligadas/staccato e 1 staccato/3 ligadas. De seguida, foi executada a escala de Sib menor. Tal 
como a escala cromática, esta foi executada 2 vezes seguidas sem parar e, desta vez, também 
sem respirar, como forma de trabalhar a sua respiração através da resistência. Foram 
executadas as 3 formas da escala (natural, harmónica e melódica), assim como os intervalos 
de 3.as e 4.as dobradas na escala natural. Devido a algumas dificuldades mostradas pela aluna, 
esta ficou com a tarefa de estudar melhor esta escala para a semana seguinte. Foi realizado 
um exercício de oitavas e de vibrato baseado na escala de Do Maior (no âmbito de Dó3 a Sol5), 
que consistia na execução de notas longas com vibrato à distância de oitavas e de forma 
ascendente. No exercício anterior, a aluna tocou a nota Sol5, pertencente ao registo 
agudíssimo do saxofone; esta nota foi executada de forma natural. De seguida, a aluna foi 
questionada acerca da sua capacidade de execução de outras notas no registo agudíssimo, ao 
que a aluna respondeu que ainda não conseguia tocar. Foi-lhe pedido para tentar tocar a nota 
Lá5 e, após insucesso nesta tentativa, foi-lhe recomendada a realização de exercícios para a 
emissão destas notas. 
O primeiro estudo trabalhado foi o n.º 13 do livro de Ferling. Este é um estudo lento (colcheia 
a 88 bpm) em que foi procurado trabalhar o legato, a expressividade, o timbre e as dinâmicas. 
Isto foi feito através de constantes indicações verbais intercaladas com entoamento por parte 
da professora. A aluna conseguiu tornar a sua interpretação mais expressiva e delicada. 
De seguida, foi executado o estudo n.º 17 do livro de Terschak; este é um estudo que necessita 
de uma grande destreza técnica, um bom suporte de ar e bastante resistência. Após a sua 
execução completa foram corrigidos alguns aspetos. Primeiramente foi feita uma alusão ao 
violino (pois a escrita do estudo faz lembrar a do repertório violinístico) e a aluna procurou 
imaginar a leveza desse instrumento, contrariando a sensação pesada que estava a obter. 
Para isso, foi feito um ajuste à velocidade de execução do mesmo (execução um pouco mais 
rápida, de forma a ser possível pensar em frases maiores) e foi pedido que a mesma usasse 
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mais ar para criar uma coluna de ar estável (aspeto que não foi totalmente alcançado pela 
aluna). 
O último conteúdo trabalhado na aula foi a peça (Sonate en ut# de Fernande Decruck), tendo 
apenas sido executado o 1.º e 2.º andamento desta obra. A aluna recebeu várias indicações 
acerca de timbre e de articulação. Também foi pedido à aluna que melhorasse algumas 
passagens técnicas que continham erros e que procurasse criar o ambiente musical que a 
peça requeria através do seu timbre. Por último, foi dada uma indicação performativa para 
ser aplicada no futuro, relacionada com a existência de quebras na música: a professora pediu 
à aluna para não interromper a sua interpretação constantemente e, quando havia pausas 
maiores, para esta não perder a noção de que ainda estava num momento de performance. 
No final da aula foi marcado o trabalho para a próxima semana. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza técnica 

• Destreza na articulação 

• Expressividade na interpretação 

• Noções performativas 

• Noções de timbre 
 

Comentários/observações 
Devido ao facto de a aluna ser finalista nesta escola e querer concorrer ao Ensino Superior, a 
professora mostrou-se bastante exigente, encontrando-se já a trabalhar algum do repertório 
que será usado nas provas de acesso à universidade. A aluna revelou trabalho em casa e 
interesse, mas deverá trabalhar ainda mais nas próximas aulas. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
2 

Data 
17-10-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 
escala cromática) 

• Escala cromática 

• Escala de Sib menor 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 15) 

• Exercices journaliers pour tous les 
saxophones d’après Terschak (n.º 17) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Prélude) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Metrónomo 

• Lápis 

• Telemóvel 

Resumo da aula 
A aula teve início com o trabalho da sonoridade através de um exercício baseado na escala 
cromática: foram executadas as notas da escala à distância de oitavas com a duração de 4 
tempos (80 bpm) em toda a extensão do instrumento e em fortíssimo. De seguida, foi 
apresentado um novo exercício à aluna baseado na escala cromática: execução consecutiva 
de arpejos maiores sobre cada uma das notas da escala cromática. A aluna teve uma boa 
prestação neste exercício (o qual nunca tinha trabalhado) e que requeria uma grande destreza 
mental. Foram apresentados outros exercícios semelhantes pela professora estagiária, que 
serão abordados nas aulas seguintes. 
A escala cromática foi executada em todo o âmbito do instrumento, executada sempre duas 
vezes seguidas e com diversas articulações (ligada, staccato, 4 staccato/4 ligadas, 3 staccato/3 
ligadas, 4 notas repetidas em staccato). As escalas foram interpretadas sempre com a 
marcação da pulsação, de forma a desenvolver o sentido métrico da aluna. A aluna 
apresentou dificuldades em executar 4 semicolcheias em staccato na pulsação de 95 bpm; 
face a isto, a professora estagiária apresentou-lhe um exercício de staccato com o objetivo 
de melhorar este aspeto.  A escala de Sib menor foi executada nas suas 3 formas (natural, 
harmónica e melódica) tendo a aluna feito uma pequena pausa para pensar nas alterações de 
cada escala antes de a iniciar. Foi executado o arpejo e as suas inversões, assim como os 
intervalos de 6.as, 7.as e 8.as (estes intervalos foram executados nas suas versões dobradas). Na 
execução dos intervalos foram indicadas algumas dedilhações alternativas às que a aluna 
estava a utilizar e que a auxiliaram na execução dos exercícios. 
De seguida, a aluna interpretou o estudo melódico n.º 15 do livro de Ferling. Esta foi 
recebendo indicações verbais por parte da professora estagiária enquanto tocava o estudo; 
estas indicações foram muito variadas, mas incluíram referências a dinâmicas, ambiente 
musical, fraseado, articulação, respiração e métrica. No final, a aluna refletiu sobre os aspetos 
musicais trabalhados e executou novamente o estudo, incorporando esses aspetos. 
O estudo n.º 17 do livro de Terschak foi interpretado na sua totalidade pela aluna. A aluna 
demonstrou domínio da parte inicial do estudo; contudo, a secção intermédia e a secção final 
não corresponderam positivamente, pois a aluna demonstrou falta de condução do ar na sua 
execução e apresentou dificuldades técnicas na execução de secções com intervalos grandes. 
Foi apresentada uma forma adequada de estudo através do trabalho de uma pequena secção 
da parte final. A aluna compreendeu e ficou encarregue de o trazer estudado desta forma na 
próxima aula. 
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O último conteúdo abordado nesta aula foi a peça Suite n.º 1 de J. S. Bach; esta peça é uma 
transcrição para saxofone da Suite n.º 1 para violoncelo. A aluna tocou o andamento Prélude 
a pedido da professora estagiária, com o objetivo de observar a interpretação da aluna antes 
de ser dada qualquer indicação. A aluna tocou a peça de forma estática e plana, preocupando-
se muito com as notas e o ritmo, não demonstrando preocupação com a parte musical. O 
trabalho realizado focou-se na exploração da musicalidade da aluna na interpretação da peça. 
A peça foi trabalhada frase a frase, e foram dados vários exemplos e metáforas musicais, de 
forma a pôr a aluna a pensar musicalmente e a desconectar-se da rigidez da partitura. Foram 
trabalhados vários aspetos musicais, entre os quais a pulsação e o rubato (adequado ao estilo 
da obra), fraseado, dinâmicas, articulação. A aluna demonstrou alguma dificuldade em tocar 
notas do registo grave no saxofone, tendo sido novamente chamada à atenção pela falta de 
suporte na coluna de ar. No final da aula, foi feita uma referência ao violoncelo e à sua forma 
expressiva de tocar; ouviu-se uma gravação deste andamento e foi pedido à aluna que ouvisse 
mais frequentemente gravações da peça interpretadas por um violoncelista. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções de timbre 

• Destreza mental na realização de exercícios 

• Destreza na articulação 

• Expressividade na interpretação 

• Destreza técnica 

• Domínio estilístico 
 

Comentários/observações 
A planificação para esta aula sofreu algumas alterações, pois a professora informou a aluna 
que esta iria tocar na próxima audição (dia 28 de outubro) o Prelúdio da Suite n.º 1 de J. S. 
Bach. Assim, não foi trabalhada a obra prevista (Sonate en ut# de Fernande Decruck), sendo 
trocada pela obra da audição; consequentemente, também não foi realizado o trabalho em 
conjunto com o piano. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
3 

Data 
24-10-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 
escala cromática) 

• Exercícios de harmónicos naturais 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Prélude) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (1.º 
e 2.º andamento) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 
 

Resumo da aula 
A aluna foi informada que irá participar numa audição no início de novembro onde irá 
interpretar a peça Sonate en ut# de Fernande Decruck; para além desta audição, irá 
interpretar o 1.º andamento da peça Suite n.º 1 de J. S. Bach na próxima semana. 
A aluna realizou um exercício de aquecimento baseado na escala cromática à distância de 
oitavas, tocando notas com a duração de 4 tempos em toda a extensão do instrumento e em 
fortíssimo procurando trabalhar o legato. De seguida, executou um exercício novo baseado 
na escala cromática que consistiu na execução consecutiva de sequências maiores 
(construídas sobre as escalas maiores) sobre cada uma das notas da escala cromática 
(seguindo o esquema 1-2-3-4-5-4-3-2-1). 
A aluna realizou alguns dos exercícios propostos de harmónicos naturais; como o trabalho de 
harmónicos naturais não faz parte do estudo regular da aluna, esta demonstrou muitas 
dificuldades na sua execução, tendo sido necessária uma adaptação dos exercícios planeados. 
A aluna ouviu uma pequena explicação teórica por parte da professora estagiária e, de 
seguida, procurou tocar alguns dos harmónicos mais simples, tendo apenas conseguido 
executar o 3.º e 4.º harmónico da nota Sib2. Posto isso, foram realizados alguns exercícios 
para que a aluna compreendesse como se realizavam harmónicos naturais, dentre os quais: 
imaginar a nota que queria tocar, cantar essa mesma nota e depois tocá-la; tocar o registo 
agudo do saxofone sem utilizar a chave de oitava. Os exercícios de harmónicos naturais foram 
realizados com um objetivo duplo: melhorar a qualidade sonora da aluna através de um maior 
espectro harmónico; e auxiliar a aluna na execução do registo agudíssimo do saxofone. 
Após estes exercícios foi trabalhada a peça Sonate en ut# de Fernande Decruck; foi tocado o 
1.º andamento na sua totalidade com piano. A aluna demonstrou algumas incongruências 
estilísticas, nomeadamente a presença de um vibrato inadequado ao carácter impressionista 
da peça, assim como dinâmicas mais intensas do que o requerido pela música. A nível de 
junção com o piano, em certas secções do andamento a aluna perdeu a noção da pulsação, 
criando desencontros. A peça foi trabalhada por pequenas secções seguindo as indicações 
dadas pela professora estagiária. A junção com o piano foi trabalhada através da métrica e do 
uso da subdivisão (no caso das sextinas) pois a aluna apenas se preocupava em tocar as notas 
todas seguidas, faltando-lhe estabilidade. Para se adequar as dinâmicas ao carácter da obra, 
foi pedido à aluna que ouvisse a parte de piano enquanto tocava a sua parte e, ao mesmo 
tempo, procurasse não exceder o volume sonoro do piano, criando um equilíbrio entre os 
dois instrumentos. Foi ainda trabalhada a questão do movimento musical, nomeadamente 
nas passagens mais rápidas do saxofone, em que este realiza uma espécie de 
acompanhamento enquanto o piano toca a melodia; esta parte da obra foi comparada 
metaforicamente com o movimento das ondas. Ao longo do andamento procurou-se reforçar 
sempre a importância da precisão rítmica e métrica, principalmente quando ocorriam 
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desencontros com o piano. O método de trabalho do 2.º andamento foi muito semelhante ao 
do 1.º, pois as dificuldades demonstradas pela aluna foram as mesmas. O andamento foi 
interpretado na sua totalidade e, depois trabalhado por secções. A aluna procurou adequar a 
articulação ao carácter da obra, assim como as dinâmicas. Foi novamente reforçada a 
importância da métrica na música, de forma a não precipitar nem atrasar. Por último, foi 
pedido à aluna que corrigisse a afinação nas notas agudas, em particular o Sib4. 
O último conteúdo abordado foi a peça Suite n.º 1 de Bach. A aluna interpretou o andamento 
Prélude simulando uma apresentação pública, de forma a observar a sua atitude 
performativa. No final, ouviu algumas recomendaçõe, tais como a importância da consciência 
performativa, o silêncio necessário no início e no final da peça e a importância de continuar a 
tocar mesmo quando acontecem. A nível musical, a aluna tocou a peça de forma mecânica e 
sem expressão, faltando movimento e fluidez; a restante parte da aula foi focada na correção 
destes aspetos. A peça foi trabalhada por secções; a aluna tocou cada uma das secções de 
diferentes formas, com diferentes ritmos e fraseado com o objetivo de explorar o texto 
musical tocar e as suas imensas possibilidades interpretativas. Este trabalho de exploração 
musical requereu à aluna muita intuição, consciência e espontaneidade. Após a exploração 
de cada secção, a aluna voltou a tocar a secção da peça como estava escrita, mas tendo em 
conta a permanência da liberdade musical, afastando-se da rigidez inicial. Foram corrigidos 
alguns pequenos aspetos técnicos. No final da aula foi feita uma recapitulação do trabalho 
desenvolvido na Suite n.º 1 de J. S. Bach, através da execução da peça em situação 
performativa. Desta vez, a performance foi mais musical (porque a aluna prestou atenção ao 
que estava a tocar) e mais fluída; contudo, isto não se verificou de forma igual em todo o 
andamento. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções métricas 

• Noções de timbre 

• Adequação estilística 

• Noções performativas 

• Exploração musical através da audição 

• Comunicação musical com a pianista 

• Destreza mental na realização de exercícios 

• Expressividade na interpretação 

• Noções de afinação 

• Domínio dos harmónicos naturais do instrumento 

 

Comentários/observações 
A planificação desta aula sofreu muitas alterações pois, antes do início da aula, a professora 
cooperante pediu que esta aula fosse dedicada ao trabalhado das duas peças devido à 
aproximação das audições; o trabalho técnico planeado anteriormente será abordado apenas 
na próxima semana. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
4 

Data 
31-10-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
 
 
 
Por motivo de doença, não foi possível à professora estagiária assistir a esta aula. Por esta 
razão, não existem dados suficientes para a elaboração do relatório de aula. 
 
 
 
 
 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 
 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
5 

Data 
7-11-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
 
 
Por motivo de doença da aluna B, esta aula não se realizou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 
 

Comentários/observações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



208 
 

Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
6 

Data 
14-11-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (4.º 
andamento) 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 19) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Piano e banco de piano 

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com o trabalho do 4.º andamento da peça Sonate en ut# de Fernande 
Decruck em conjunto com o piano. Esta alteração à planificação deveu-se à presença 
inesperada da pianista acompanhadora no início da aula; assim, não foram realizados os 
exercícios de aquecimento. Esta foi a primeira vez que a aluna trabalhou este andamento em 
aula (foi também a primeira vez que o tocou com piano). Devido a essa razão, a aluna 
demonstrou insegurança na execução da sua parte, que se demonstrou através de vários 
erros rítmicos e dificuldades de leitura. Apesar disso, foi possível trabalhar vários aspetos da 
obra e a aluna ultrapassou várias das dificuldades apresentadas. Os aspetos mais focados no 
trabalho deste andamento foram a comunicação e a junção com o piano; para isso também 
foi realçada a estabilidade da pulsação, a métrica e o ritmo. A aluna revelou várias dificuldades 
métricas e rítmicas devido à existência de diferentes métricas em simultâneo no saxofone e 
no piano; adicionalmente, o desconhecimento profundo por parte da aluna da parte de piano 
agravou essas dificuldades. O trabalho do andamento foi dividido em pequenas secções e 
cada uma delas foi repetida várias vezes, de modo a que a aluna se familiarizasse com o 
acompanhamento do piano e compreendesse a sua métrica. Foram várias as vezes em que a 
aluna ouviu apenas o acompanhamento do piano, de forma a conhecê-lo e de forma a 
compreender onde se inseria a parte do saxofone. Ao longo deste trabalho, a aluna foi sempre 
acompanhada pela professora estagiária, que a auxiliou através da marcação do compasso 
(enquanto a aluna tocava) e da entoação de algumas passagens. Após o término do trabalho 
com o piano, o andamento foi trabalhado apenas pela aluna. Não foi possível proceder à 
gravação da interpretação da peça pela aluna devido às constantes paragens e interrupções 
devido a erros; assim não foi possível gravar a primeira sessão de avaliação do projeto de 
investigação da professora estagiária (contudo, foram preenchidos questionários por todos 
os intervenientes – professora estagiária, professora cooperante, pianista acompanhadora e 
aluna – relativos à prestação da aluna ao longo da aula). Para além dos aspetos musicais já 
enumerados anteriormente, foram trabalhadas passagens técnicas em que a aluna 
demonstrou dificuldades. Estas passagens foram trabalhadas numa pulsação mais lenta e de 
uma forma mais métrica, utilizando pontos de apoio de forma a organizar musicalmente o 
discurso musical. Foram revistos os locais onde se realizarão as respirações, de forma a serem 
adequados fisicamente e musicalmente. Foi referida a importância da construção da frase 
musical e a importância da precisão rítmica.  
Após o longo trabalho desta obra, prosseguiu-se para o trabalho dos andamentos Allemande 
e Courante da obra Suite n.º 1 de J. S. Bach. A aluna pediu para não se trabalhar esta peça na 
aula pois não a tinha estudado devido à sua doença da semana anterior. Assim, a aluna 
continuou a aula com o trabalho aprofundado do estudo n.º 19 do livro de Ferling; este estudo 
foi interpretado na sua totalidade e, depois, trabalhado detalhadamente. O trabalho foi 
realizado frase a frase e, depois, secção a secção. Foi dado um grande foco ao fraseado, à 
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direcionalidade de cada frase e à coerência musical das dinâmicas e da articulação. Foi 
trabalhada uma questão musical em que a aluna demonstra regularmente falta de atenção: 
frequentemente a aluna desvaloriza o final das frases, ficando a última nota com um timbre 
menos cuidado devido à falta de suporte de ar. Após o trabalho detalhado de todo o estudo 
foi pedido à aluna que o tocasse novamente e, desta vez, tendo esse aspeto em atenção; isto 
resultou numa interpretação mais delicada e musical, devido à maior consciência da aluna 
sobre a parte musical. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Comunicação musical 

• Noções métricas 

• Estabilidade na pulsação 

• Rigor rítmico 

• Conhecimento profundo da obra a interpretar 

• Adequação das dinâmicas e da articulação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Fraseado 

• Expressividade na interpretação 

• Consciência musical 
 

Comentários/observações 
A planificação elaborada para esta aula sofreu várias alterações; estas estiveram relacionadas 
com as dificuldades apresentadas pela aluna num dos conteúdos (Sonate en ut# de Fernande 
Decruck) que levaram a que fosse dedicado mais tempo a este conteúdo do que o planeado; 
a falta de estudo de outros conteúdos (Allemande e Courante da Suite n.º 1 de J. S. Bach); e a 
presença inesperada da pianista no início da aula. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
7 

Data 
21-11-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala de Dó# Maior 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 21) 

• Exercices journaliers pour tous les 
saxophones d’après Terschak (n.º 18) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Prélude, 
Allemande e Courante) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (3.º 
andamento) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 

• Telemóvel 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
Após montar o instrumento, a aluna executou um exercício de aquecimento baseado na 
escala de Dó Maior que consistia na execução das notas da escala com a duração de 4 tempos 
à distância de oitavas em toda a extensão do instrumento (de forma ascendente e 
descendente) e com vibrato; este exercício promoveu o trabalho de legato entre oitavas e o 
trabalho da estabilidade do vibrato. 
De seguida, foi executada a escala de Dó# Maior em ligado e em staccato; foi pedido à aluna 
que a executasse duas vezes seguidas e sem respirar; esta demonstrou algumas dificuldades, 
mas que foram facilmente resolvidas através de uma nova tentativa. Foram executados os 
intervalos de 2.as, 3.as dobradas, 4.as dobradas e 5.as dobradas; o arpejo e suas inversões; o 
arpejo de 7.ª da dominante e suas inversões. 
A aluna executou o estudo n.º 21 do livro de Ferling; logo após iniciar a execução do estudo, 
a professora confrontou-a com uma questão de pulsação: a pulsação indicada no estudo (108 
bpm a colcheia) é mais rápida do que a estudada pela aluna (60 bpm a colcheia). O estudo foi 
executado na sua totalidade e a aluna demonstrou muitos erros rítmicos e algumas 
dificuldades na realização das ornamentações escritas; esta também não demonstrou 
domínio musical do estudo pois faltaram vários aspetos como a condução frásica e o contraste 
dinâmico. A aluna ficou encarregue de preparar melhor este estudo para a próxima semana. 
Foi trabalhado o estudo n.º 18 do livro de Terschak. A aluna executou-o na sua totalidade 
demonstrando algumas dificuldades técnicas e de leitura; para além disso, o estudo foi 
executado de uma forma monótona e sem energia. A aluna ficou encarregue de estudar 
melhor este estudo de forma a torná-lo mais fluído e musical. 
A aluna interpretou o Prélude da Suite n.º 1 de J. S. Bach na sua totalidade de uma forma 
académica e estática; a professora cooperante interveio, inspirando a aluna para o tocar de 
forma mais livre, expressiva, com rubato e de forma a que enchesse a sala com o seu som. A 
aluna demonstrou algumas dificuldades em tornar a sua interpretação mais expressiva, mas, 
após mais algumas indicações por parte da professora cooperante (desta vez vocais, através 
da entoação com a aluna), a aluna conseguiu interpretar este andamento de forma 
expressiva. O trabalho desta peça prosseguiu-se com a interpretação dos andamentos 
Allemande e Courante; estes andamentos estão numa fase inicial de trabalho e necessitam 
de mais estudo por parte da aluna. As principais dificuldades apresentadas foram de leitura, 
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técnicas, estilísticas e performativas. A aluna demonstrou bastante insegurança ao executar 
estes andamentos, assim como falta de pensamento musical sobre os mesmos. 
A aula prosseguiu com o trabalho do 3.º andamento da peça Sonate en ut# de Fernande 
Decruck com piano. Foram trabalhados aspetos musicais relacionados com a condução 
frásica, a estabilidade da pulsação e a rotatividade do tema musical. A professora referiu a 
imagem de uma roda de fiar, porque é algo que está em constante movimento e nunca para. 
A professora referiu a importância do aspeto performativo na interpretação das peças e a 
necessidade de a aluna ouvir gravações das mesmas, assim como dedicar uma parte do seu 
estudo ao aspeto performativo. Para terminar a aula, foi ouvida uma gravação do Prélude da 
Suite n.º 1 interpretada em saxofone barítono. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Legato entre intervalos grandes 

• Estabilidade no vibrato 

• Resistência física 

• Destreza técnica 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Noções performativas 

• Estabilidade da pulsação 

• Expressividade na interpretação 

Comentários/observações 
Vários dos conteúdos desta aula não foram estudados com a devida profundidade pela aluna, 
tendo esta ficado responsável de os preparar melhor para a próxima aula. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
8 

Data 
28-11-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Prélude) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (3.º 
e 4.º andamento) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Piano e banco de piano 

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aluna realizou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução de notas com a duração de 4 tempos à distância de oitavas (executadas em toda 
a extensão do instrumento, de forma ascendente e descendente) e com vibrato. Este 
exercício permitiu a exploração tímbrica do instrumento e o trabalho do vibrato. 
A aluna interpretou o 1.º andamento da peça Suite de J. S. Bach; nesta aula conseguiu 
interpretar o andamento de uma forma mais expressiva, afastando-se da rigidez habitual. A 
professora deu algumas indicações à aluna sobre como associar a respiração ao fraseado. 
De seguida, a aluna trabalhou em conjunto com o piano o 4.º andamento da peça Sonate en 
ut# de Fernande Decruck; a aluna revelou várias dificuldades na compreensão da parte do 
piano e na junção com o mesmo, tal como na aula anterior. Foi realizado um trabalho intenso 
de análise da obra e da sua métrica de forma a compreender e conhecer ambas as partes. 
Após a saída da pianista, foi trabalhado este andamento de forma individual e pormenorizada, 
tendo sido dado um grande destaque à leitura rigorosa da partitura realçando aspetos de 
fraseado, articulação e métrica. De seguida, foi trabalhado 3.º andamento da mesma peça, 
em que a aluna revelou um conhecimento mais aprofundado do mesmo e um maior domínio 
técnico. Ainda assim, revelou algumas dificuldades na manutenção de uma pulsação estável, 
tendo sido auxiliada pela professora através da marcação da pulsação. Foram trabalhadas 
questões de expressividade musical em associação com as dinâmicas, de forma a criar 
diferentes patamares dinâmicos. O 2.º andamento foi interpretado na sua totalidade e à 
medida que a aluna o interpretava, foi recebendo indicações acerca de fraseado, sonoridade 
e adequação estilística. 
A pedido da professora cooperante, a aula estendeu-se durante mais 15 minutos para ser 
possível trabalhar novamente o 4.º andamento da Sonate en ut# com piano. Desta vez, o 
trabalho realizado foi muito diferente; enquanto na primeira parte da aula se deu privilégio 
ao trabalho pormenorizado e detalhado do andamento, na segunda parte da aula foi 
trabalhado o aspeto performativo do mesmo. A aluna interpretou-o duas vezes na sua 
totalidade, de forma a tocá-lo sem interrupções (no entanto, tal não foi possível porque em 
ambas as vezes houve um pequeno desencontro com o piano, tendo sido necessário parar a 
interpretação para depois a recomeçar). Apesar disto, a aluna revelou ser capaz de o 
interpretar de forma quase contínua, revelando um maior conhecimento de ambas as partes 
e, consequentemente, uma melhor comunicação musical. Apesar de não ter alcançado um 
domínio total da obra, a aluna revelou uma grande evolução e qualidade na sua interpretação. 
No final do trabalho da peça, foi realizada a segunda sessão de avaliação do projeto de 
investigação da professora estagiária (foi realizada uma gravação da execução da peça e 
foram preenchidos questionários por todos os intervenientes – professora estagiária, 
professora cooperante, pianista acompanhadora e aluna). 
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Competências específicas desenvolvidas 

• Estabilidade no vibrato 

• Atitude performativa 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Comunicação musical 

• Junção com o piano 

• Noções métricas 

• Estabilidade na pulsação 

• Expressividade na interpretação 

Comentários/observações 
A aluna irá interpretar a peça Sonate en ut# numa audição na próxima semana e, nesta aula, 
procurou-se dar uma maior atenção a este conteúdo. A aluna revelou uma grande evolução 
ao longo desta aula na interpretação musical e expressiva deste andamento. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
9 

Data 
5-12-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 21) 

• Exercices journaliers pour tous les 
saxophones d’après Terschak (n.º 18) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Prelude, 
Allemande e Courante) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (2.º 
e 4.º andamento) 

• Carnaval de Venise de Paul-Agricole 
Génin 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Piano e banco de piano 

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 

Resumo da aula 
 A aula teve início com a interpretação do estudo n.º 21 do livro de Ferling pela aluna; esta 
executou-o na sua totalidade, demonstrando domínio do texto musical; no entanto, não o 
interpretou de uma forma expressiva. Para melhorar este aspeto, a professora cooperante 
pediu à aluna que interpretasse o estudo todo com a dinâmica de forte e com vibrato; desta 
vez a sua interpretação foi mais livre e musical e o seu som foi mais cuidado. A aluna foi 
felicitada devido à sua emissão sonora com grande qualidade. De seguida, executou o estudo 
n.º 18 do livro de Terschak na sua totalidade. Revelou alguma instabilidade na pulsação e 
alguma incompreensão musical do mesmo; a aluna reinterpretou o estudo desta vez todo em 
piano (sugestão da professora cooperante). Para além disso, foi pedido à aluna que apoiasse 
a primeira nota de cada tempo (de forma a ganhar estabilidade na pulsação) e que tocasse o 
estudo de uma forma mais leve. Quando a aluna reinterpretou o estudo, melhorou muitos 
destes aspetos; contudo, foi sublinhado pela professora que o estudo ainda poderia ser 
melhorado musicalmente. 
Foi trabalhado o 4.º andamento da peça Sonate en ut# com piano. A aluna revelou 
conhecimento de ambas as partes (piano e saxofone) o que permitiu uma interpretação mais 
consciente e natural. Foi feita uma revisão das secções em que a aluna se sentia mais insegura 
e, de seguida, o andamento foi interpretado na sua totalidade. O trabalho realizado nesta 
aula procurou ir de encontro à expressividade e à exploração musical do andamento, ao 
contrário das semanas anteriores, em que se focou na junção das duas partes. A aluna revelou 
um som com grande qualidade na execução deste andamento, principalmente quando 
realizava vibrato; por outro lado, esta não realizou grandes contrastes dinâmicos, tendo sido 
chamada à atenção para esse aspeto. Foi também trabalhado o 2.º andamento desta peça. A 
aluna não revelou dificuldades técnicas relacionadas com este andamento, mas revelou 
aspetos musicais a serem trabalhados. A professora cooperante auxiliou-a através da 
entoação enquanto esta tocava. No final, a aluna recebeu alguns conselhos sobre como 
manter o som com qualidade, dentre os quais utilizar mais ar e vibrato. 
A aluna interpretou 3 andamentos (Prelude, Allemande e Courante) da Suite n.º 1 de Bach, 
tendo sido trabalhados aspetos específicos de cada um dos andamentos. Estes focaram-se 
principalmente em passagens técnicas, no realce do fraseado e na estabilidade da pulsação. 
A professora auxiliou através da entoação da linha melódica. 
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Para terminar a aula, foi feita a primeira leitura de secções da peça Canaval de Venise pela 
aluna e pela professora em conjunto. Esta leitura não foi feita na totalidade devido a imensas 
dificuldades técnicas e de leitura apresentadas pela aluna. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Expressividade na interpretação 

• Desenvolvimento da sonoridade e do timbre 

• Estabilidade na pulsação 

• Domínio dinâmico 

• Utilização musical do vibrato 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Fraseado 

• Comunicação musical 

Comentários/observações 
Nesta aula destaca-se o desenvolvimento tímbrico revelado pela aluna. 

 

  



216 
 

Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
10 

Data 
12-12-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 
escala cromática) 

• Exercices journaliers pour tous les 
saxophones d’après Terschak (n.º 18) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Courante e 
Allemande)  

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (3.º 
e 4.º andamento) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Piano e banco de piano 

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 

• Afinador 

Resumo da aula 
A aluna executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior, que consistia 
na execução da escala à distância de oitavas em toda a extensão do instrumento (de forma 
ascendente e descendente). Este exercício foi realizado com afinador, para que a aluna 
tomasse consciência da sua afinação. Quando a aluna iniciou a execução do exercício, 
executou vibrato de forma inconsciente e incoerente; perante isto, foi-lhe perguntado se 
queria executar o exercício com ou sem vibrato. Desta forma, ela tomou consciência e 
assumiu a presença do vibrato, tendo executado novamente o exercício, desta vez, com a 
presença do vibrato. De seguida, executou um exercício baseado na escala cromática que 
consistiu na execução consecutiva de sequências maiores (construídas sobre as escalas 
maiores) sobre cada uma das notas da escala cromática (seguindo o esquema 1-2-3-4-5-4-3-
2-1) em semicolcheias, terminando numa nota longa com a duração de 2 tempos e com 
vibrato. Por último, foi realizado mais um exercício de aquecimento baseado na escala 
cromática, que consistiu na execução de um ritmo com recurso ao staccato (4 semicolcheias, 
1 semínima, 4 semicolcheias, 1 semínima) em cada uma das notas da escala. 
A aluna interpretou em conjunto com o piano o 3.º andamento da peça Sonate en ut#. 
Revelou necessidade de trabalhar vários aspetos musicais, nomeadamente a estabilidade da 
pulsação, a regularidade digital e a comunicação musical. Posteriormente, foram trabalhados 
estes aspetos através de vários exercícios em conjunto com o piano. De seguida foi 
interpretado o 4.º andamento da mesma peça, também em conjunto com o piano. A aluna 
revelou um maior domínio deste andamento do que na aula anterior, tendo-o interpretado 
de forma consciente, demonstrando segurança e domínio do mesmo. No final do trabalho 
deste andamento, foi realizada a segunda sessão de avaliação do projeto de investigação da 
professora estagiária (foi realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos 
questionários por todos os intervenientes – professora estagiária, professora cooperante, 
pianista acompanhadora e aluna). Após a saída da pianista, foram trabalhadas 2 secções do 
3.º andamento; as secções trabalhadas foram escolhidas em função das dificuldades 
apresentadas pela aluna e eram constituídas por semicolcheias. Estas secções procuraram 
trabalhar o aspeto da regularidade rítmica. Foi pedido à aluna para tocar a secção 
selecionada; a aluna interpretou-a e, apesar de manter a pulsação estável, demonstrou 
irregularidade rítmica na medida em que as figuras (semicolcheias) não tinham todas a 
mesma duração. Perante isto, a aluna realizou diversos exercícios, dentre os quais: pensar na 
subdivisão a dois e tocar apenas as notas principais dessa subdivisão; pensar na subdivisão a 
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três e tocar apenas as notas principais dessa subdivisão; tocar o excerto com todas as notas, 
mas usando articulações que evidenciassem essas subdivisões. Após vários exercícios que 
permitiram à aluna explorar diferentes métricas, a aluna interpretou novamente cada 
excerto; desta vez, tocou as passagens com grande rigor métrico e regularidade rítmica. 
O último conteúdo trabalhado foi a peça Suite n.º 1; foram trabalhados de forma individual 
os andamentos Courante e Allemande. A aluna interpretou o andamento Courante na sua 
totalidade; demonstrou estudo da peça, mas sem o domínio musical e técnico desejado. O 
trabalho deste andamento foi dividido em secções. Cada uma delas foi analisada e 
simplificada, de forma a separar os diferentes constituintes da melodia (para isso, foi feita 
uma analogia a 3 saxofones diferentes e foi pedido à aluna que associasse cada motivo a um 
saxofone diferente). O trabalho do andamento Allemande foi feito de uma forma diferente: 
a aluna tocou o andamento na sua totalidade e, de seguida, foi feito um trabalho de leitura 
acompanhada e comentada do mesmo. Um dos principais aspetos trabalhados foi a 
consciencialização da melodia através da análise da mesma; foi também trabalhado o 
fraseado através do recurso à articulação. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Expressividade na interpretação 

• Noções de afinação 

• Desenvolvimento da sonoridade e do timbre 

• Utilização musical do vibrato 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Regularidade rítmica 

• Análise musical 

• Adequação da articulação 

• Fraseado 

• Comunicação musical 

Comentários/observações 
A pedido da professora cooperante, esta aula foi dedicada ao trabalho das peças, de forma a 
preparar a aluna apresentações públicas futuras; devido a isto, a planificação desta aula 
sofreu algumas alterações. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
11 

Data 
09-01-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Exercícios de vibrato (baseados na 
escala de Dó Maior e na escala 
cromática) 

• Escala cromática 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 21 e 23) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Prélude, 
Courante, Allemande e Sarabande)  

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 
 

Resumo da aula 
A aluna executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistiu 
na execução do ritmo 2 semínimas e 1 mínima em cada nota, no âmbito de Dó5 a Dó3 
(descendentemente). A aluna executou a escala cromática (a partir de Sib2) duas vezes 
seguidas com a marcação da pulsação pela professora, de forma a manter a estabilidade da 
mesma. Seguidamente, executou a escala com uma grande variedade de articulações: 
staccato, 4 ligadas/4 ligadas, 2 ligadas/2 staccato, 1 staccato/3 ligadas. A aluna demonstrou 
alguma dificuldade na execução de staccato nas notas graves, devido à sua dificuldade em 
suportar uma coluna de ar estável neste registo. 
A aluna executou o estudo n.º 21 do livro de Ferling na sua totalidade; apesar de ter 
demonstrado domínio do texto musical, apresentou algumas dificuldades técnicas 
relacionadas com a delicadeza que estes estudos exigem. Apesar disso, a professora 
considerou o resultado musical satisfatório. 
A aluna executou em conjunto com a professora um exercício de vibrato, que consistiu na 
execução com vibrato de 4 tempos em cada uma das notas da escala de Dó Maior à distância 
de oitavas (foi executado de forma ascendente); este exercício foi repetido, tendo utilizado 
por base a escala cromática e explorando todo o registo do instrumento (foi executado de 
forma ascendente e descendente). 
Foram realizados dois exercícios técnicos com o objetivo de trabalhar o registo agudo do 
saxofone, que consistiu na execução de passagens rápidas em constante repetição no registo 
agudo do instrumento. Ambos foram acompanhados pela professora. 
De seguida, a aluna executou o estudo n.º 23 do livro de Ferling em conjunto com a professora 
de forma a trabalhar a condução melódica e frásica do mesmo. 
Por último, foram trabalhados 4 andamentos da Suite n.º 1. No Prélude foram trabalhadas 
pequenas secções em que a aluna demonstrou incompreensão do fraseado musical; foram 
usadas várias estratégias para que esta conseguisse tornar o discurso mais fluído e 
conseguisse criar movimento musical. A Allemande foi interpretada na sua totalidade e foi 
pedido à aluna que se concentrasse no texto musical, de forma a conseguir construir frases 
musicais estruturadas e a transmiti-las sonoramente. Foi, ainda, sugerido o recurso à 
articulação como forma de compreensão do discurso musical. A Courante foi trabalhada de 
uma forma um pouco diferente da habitual tendo-se recorrido ao aumento da pulsação como 
forma de tornar o discurso musical mais leve e fluído. A aluna apresentou muitas dificuldades 
no andamento Sarabande devido à sua incompreensão das appoggiaturas e da sua função, 
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apresentando tmabém dificuldades na compreensão rítmica. A aluna executou o andamento 
sem appoggiaturas e foi aconselhada a estudar desta forma pela professora, pois ainda 
demonstrou dificuldades na compreensão rítmica. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza técnica 

• Destreza na articulação 

• Estabilidade no vibrato 

• Expressividade na interpretação 

• Comunicação musical 

• Compreensão estilística 

• Adequação da pulsação 

Comentários/observações 
Na próxima aula serão abordados os restantes andamentos da suite. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
12 

Data 
16-01-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios com boquilha 

• Exercícios com tudel 

• Exercícios de vibrato (baseados na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Exercício baseado na escala cromática 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Sarabande, 
Menuet I, Menuet II e Gigue)  

• Carnaval de Venise de Paul-Agricole 
Génin 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 

• Piano 

Resumo da aula 
A aluna executou diferentes exercícios apenas com a boquilha: execução de notas longas e 
estáveis; execução de sons ascendentes e sons descendentes; execução contínua de sons 
agudos e graves alternados; execução de diferentes notas com recurso ao piano. 
Seguidamente, executou um exercício que procurou reforçar a coluna de ar da aluna com 
recurso à boquilha e ao tudel: a aluna procurou emitir um som contínuo alternando ente a 
abertura e o fecho do orifício do tudel. Após a execução destes exercícios, a aluna revelou um 
som mais suportado e cheio, possuindo uma qualidade sonora superior. 
De seguida, executou um exercício baseado na escala de Dó Maior que consistia na execução 
de notas com a duração de 4 tempos à distância de oitavas (executadas em toda a extensão 
do instrumento, de forma ascendente e descendente) e com vibrato. Este exercício permitiu 
a exploração tímbrica do instrumento e o trabalho do vibrato.  
A aluna executou a escala cromática com a marcação da pulsação por parte da professora 
estagiária, de forma a auxiliar a aluna a manter a estabilidade na pulsação; executou a escala 
com diferentes articulações: 4 ligadas/4 ligadas; 1 staccato/3 ligadas; 3 ligadas/3 ligadas; 4 
notas repetidas em staccato. A aluna revelou domínio da articulação no registo médio e no 
registo agudo do saxofone, no entanto, apresentou algumas dificuldades no registo grave. De 
seguida, executou um exercício baseado na escala cromática que consistiu na execução 
consecutiva de sequências maiores (construídas sobre as escalas maiores) sobre cada uma 
das notas da escala cromática (seguindo o esquema 1-2-3-4-5-4-3-2-1). 
Nesta aula, foram trabalhados os últimos 4 andamentos da peça Suite n.º 1 de Bach; cada um 
dos andamentos foi trabalhado de forma individual e pormenorizada, tendo sido realçados 
aspetos técnicos e musicais. O andamento Sarabande foi trabalhado inicialmente sem 
appoggiaturas pois a aluna revelou várias dificuldades rítmicas; os principais aspetos 
trabalhados foram o fraseado e a adequação das appoggiaturas (na fase final de trabalho do 
andamento). No andamento Menuet I foi dado destaque à clareza da articulação e ao carácter 
estilístico do mesmo, pois a aluna revelou pouca preocupação musical-estilística. Foi ainda 
referida a importância de manter a tensão musical na nota final do andamento; como a aluna 
não estava a compreender este aspeto musical, a professora cooperante interveio, explicando 
por outras palavras e dando exemplos musicais. Os aspetos trabalhados no andamento 
Menuet II foram semelhantes aos do Menuet I, tendo, ainda, sido reforçada a importância da 
condução frásica. O último andamento da peça, Gigue, foi interpretado pela aluna na sua 
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totalidade e, de seguida, foram trabalhados pequenos pormenores relacionados com as 
acentuações, a métrica, o carácter e a clareza. A aluna revelou uma interpretação pouco 
consciente do contexto estilístico deste andamento; perante isto, foram realizados vários 
exercícios de forma a demonstrar a função musical de cada um dos motivos musicais 
presentes na partitura. 
O último conteúdo abordado foi a peça Carnaval de Venise, numa versão de Génin para 
saxofone e piano. Foi feita a leitura acompanhada de 3 secções da peça: introdução, tema e 
1.ª variação. Devido a ser uma peça recente no estudo da aluna, esta revelou várias 
dificuldades de leitura, principalmente rítmicas. A primeira secção (introdução) foi pouco 
trabalhada previamente e a aluna revelou várias incompreensões rítmicas; cada uma delas foi 
explicada, de forma a permitir que a aluna trabalhasse a peça de forma autónoma no futuro. 
Devido à fácil leitura da segunda secção (tema), a aluna pode explorar vários aspetos musicais, 
como o contraste dinâmico, a adequação da articulação e a fluidez musical. Na 1.ª variação, 
a aluna admitiu ter muitas dificuldades na leitura devido à forma como o ritmo estava escrito; 
após uma demonstração da sua simplicidade pela professora estagiária, a aluna conseguiu 
executar a variação possuindo apenas algumas dificuldades na leitura das notas. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Sonoridade 

• Flexibilidade 

• Reforço e estabilidade da coluna de ar 

• Estabilidade no vibrato 

• Estabilidade na pulsação 

• Destreza na articulação 

• Adequação estilística 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Rigor rítmico 

• Adequação musical de appoggiaturas 

• Expressividade na interpretação 

• Fraseado musical 

• Qualidade da articulação 

Comentários/observações 
A aluna deverá trabalhar intensamente as peças de forma a ultrapassar as suas dificuldades 
de leitura 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
13 

Data 
23-01-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: Recursos materiais: 

Resumo da aula 
 
 
 
Por motivo de doença da aluna B, esta aula não se realizou. 
 
 
 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
14 

Data 
30-01-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios com boquilha 

• Exercícios com tudel 

• Exercícios de reforço da coluna de ar 

• Escala cromática 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 24) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Sarabande, 
Menuet I, Menuet II e Gigue)  

• Carnaval de Venise de Paul-Agricole 
Génin 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 

• Piano 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
A aluna executou diferentes exercícios apenas com a boquilha: execução de notas longas e 
estáveis; execução contínua de sons agudos e graves alternados; execução de diferentes 
notas com recurso ao piano. A aluna executou estes exercícios de forma a trabalhar a 
flexibilidade da embocadura com o objetivo de melhorar o seu som; demonstrou algumas 
dificuldades em emitir notas graves (a partir de Sol3). 
Seguidamente, executou um exercício em que procurou reforçar a sua coluna de ar com 
recurso à boquilha e ao tudel: a aluna procurou emitir um som contínuo alternando entre a 
abertura e o fecho do orifício do tudel. Após isto, executou com metrónomo (80 bpm) um 
exercício que consistia na execução alternada e em fortíssimo da nota Sol3 e do som produzido 
com a dedilhação 1, 2, 3, C3; e da nota Lá3 e do som produzido com a dedilhação 1, 2, C5. 
Após a execução destes exercícios, a aluna revelou um som mais suportado e cheio, possuindo 
uma qualidade sonora superior. 
De seguida, executou a escala cromática com metrónomo e diferentes articulações: ligada, 4 
ligadas/4 ligadas; 2 ligadas/2 staccato; 1 staccato/3 ligadas; 3 ligadas/3 ligadas. A pulsação 
emitida pelo metrónomo foi redefinida várias vezes de forma a incentivar a aluna a adaptar-
se a diferentes pulsações. Simultaneamente a isto, foi pedido à aluna que ouvisse 
atentamente o metrónomo antes de iniciar a execução de cada um dos exercícios, adequando 
a sua respiração à pulsação. Por último, a aluna executou a escala cromática ascendente em 
notas longas (4 tempos a 80 bpm) e com vibrato, procurando estabilizar a velocidade do 
mesmo. 
A aluna executou o estudo n.º 24 do livro de Ferling na sua totalidade; demonstrou 
conhecimento do texto musical, mas falta de adequação de alguns aspetos técnicos e 
musicais, em especial da articulação. O estudo foi trabalhado pela aluna frase a frase, 
seguindo vários exercícios e indicações da professora estagiária. Foram trabalhadas várias 
passagens de forma individual e isolada, procurando corrigir aspetos técnicos e musicais. Os 
principais aspetos trabalhados foram a qualidade e adequação da articulação, o fraseado, a 
adequação das dinâmicas e a condução do ar. A aluna revelou pouca consciência 
relativamente à articulação, tanto no que diz respeito ao tipo de articulação a utilizar como 
na forma de a adequar musicalmente. Após realizar os exercícios propostos, a aluna revelou 
melhorias. No entanto, quando interpretou novamente o estudo na sua totalidade, a aluna 
revelou um retrocesso em relação ao trabalho realizado. 



224 
 

A aluna trabalhou os andamentos Sarabande, Menuet I, Menuet II e Gigue da peça Suite n.º 
1. Cada um dos andamentos foi trabalhado de forma individual e seguiu o mesmo modelo de 
trabalho: a aluna interpretou um andamento (ou excerto de um andamento), fez uma 
apreciação crítica da sua prestação e depois realizou exercícios com o intuito de melhorar a 
sua interpretação. De uma forma geral, o principal aspeto trabalhado ao longo dos 4 
andamentos foi o fraseado e a sua condução, pois a aluna revelou falta de consciência da 
melodia inerente à peça. No andamento Gigue os principais aspetos trabalhados foram a 
métrica, a articulação e a condução frásica; foram dadas várias indicações verbais ao longo da 
interpretação de forma a adequar em simultâneo os aspetos enunciados anteriormente. No 
Menuet I e no Menuet II, o principal aspeto trabalhado foi o fraseado em conjunto com a 
definição da articulação; a professora estagiária deu várias indicações verbais e entoou várias 
passagens de forma a ajudar a aluna a compreender o fraseado. O andamento Sarabande foi 
trabalhado com metrónomo (a pedido da aluna, devido à sua dificuldade na compreensão 
rítmica) e sem appoggiaturas; no final, a função musical das appoggiaturas foi explicada à 
aluna e as mesmas foram introduzidas na secção inicial do andamento. 
Por último, foi trabalhada a peça Carnaval de Venise; apenas foi trabalhada uma parte desta 
peça devido a aluna não ter a totalidade da mesma estudada. A terceira variação foi 
trabalhada com metrónomo numa pulsação mais lenta (80 bpm) tendo em conta a subdivisão 
(colcheia). A aluna revelou falta de regularidade na técnica digital e foram sugeridos vários 
exercícios como forma de resolver este problema: estudo com uma pulsação ainda mais lenta; 
estudo com o ritmo alterado; estudo com diversas articulações (4 ligadas/4ligadas; 2 
staccato/2 ligadas; 2 ligadas/2 ligadas).  A segunda variação continuou a ser trabalhada de 
forma lenta e consciente, de forma a executar o ritmo de forma rigorosa. O tema foi 
trabalhado na mesma pulsação das variações anteriores de forma a que a aluna tomasse 
consciência da proporção do trabalho que é necessário ser realizado; foram também referidos 
aspetos de condução frásica, adequação da articulação e condução da coluna de ar. Por 
último, foram corrigidos alguns aspetos rítmicos e melódicos da introdução. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Sonoridade 

• Flexibilidade 

• Reforço e estabilidade da coluna de ar 

• Estabilidade no vibrato 

• Estabilidade na pulsação 

• Destreza na articulação 

• Adequação da articulação 

• Fraseado 

• Noções métricas 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Técnica digital 

Comentários/observações 
Foram aconselhados vários exercícios e apresentadas diferentes formas de trabalho à aluna, 
para que esta possa escolher de forma consciente um método de estudo adequado. 
Nesta aula esteve presente o orientador de estágio da professora estagiária; no final da aula, 
foram dadas algumas recomendações e feita uma apreciação crítica da mesma. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
15 

Data 
06-02-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Prélude, 
Allemande, Courante, Menuet I, Menuet 
II)  

• Carnaval de Venise de Paul-Agricole 
Génin 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 

• Telemóvel 

Resumo da aula 
A aula teve início com a apresentação das peças escolhidas pela professora estagiária para o 
projeto de investigação da mesma; foi apresentada uma lista com as 12 peças escolhidas e, 
mediante interesse da aluna e da professora cooperante, foram visualizadas várias partituras 
correspondentes às peças mencionadas. Após uma breve apresentação dos conteúdos a 
trabalhar com cada peça, a lista foi enviada por email para ambas, com o objetivo de fazer 
uma escolha ponderada ao longo da semana. 
Seguidamente, a aula continuou com o trabalho da peça Suite n.º 1. Após uma conversa entre 
a aluna e a professora foram escolhidos 5 dos 7 andamentos para serem trabalhados de forma 
mais aprofundada e apresentados no recital final da mesma. Os andamentos escolhidos pela 
aluna foram Prélude, Allemande, Courante, Menuet I e Menuet II e cada um deles foi 
trabalhado de forma individual. A aluna interpretou o andamento Prélude e demonstrou uma 
maior consciência musical e expressividade, tendo interpretado o andamento de forma 
bastante mais fluída do que o habitual. Neste andamento apenas foram trabalhados 
pequenos excertos, incidindo principalmente sobre questões técnicas: importância do 
reforço da coluna de ar para a emissão das notas graves; vocalização de forma a alcançar o 
timbre desejado; condução do ar de forma adequada à frase musical. A aluna interpretou 
novamente o andamento na sua totalidade, corrigindo os aspetos trabalhados. O andamento 
Courante foi trabalhado por secções; cada secção foi repetida várias vezes com o objetivo de 
trabalhar determinados aspetos musicais. Os aspetos em que o trabalho deste andamento 
mais incidiu foram a adequação da respiração à frase musical, a condução frásica através da 
articulação e a estabilidade da coluna de ar. A aluna demonstrou compreensão dos aspetos 
enunciados, mas não mostrou correção total dos mesmos. No andamento Courante foram 
corrigidas algumas articulações da aluna, de forma a tornar o seu discurso mais musical e 
fluído. Foram novamente mencionadas questões relacionadas com a condução frásica e com 
a emissão de uma coluna de ar contínua. O andamento Menuet I foi interpretado na sua 
totalidade pela aluna e, de seguida, trabalhado por secções. Os aspetos em que a aluna 
demonstrou mais dificuldades foram a adequação de forma musical das respirações ao 
andamento; foram exemplificadas algumas passagens de forma entoada. A aluna interpretou 
o andamento Menuet II na sua totalidade, revelando preocupação na realização de uma 
interpretação musical, no entanto, o resultado obtido foi a interpretação de forma previsível; 
foi pedido à aluna para interpretar novamente o andamento, alterando a sua pulsação (foi 
adotada uma pulsação bastante mais rápida do que a convencional). A aluna revelou alguma 
resistência inicial em interpretar o andamento numa pulsação tão rápida, mas, após uma 
explicação, concordou na necessidade de o fazer. Após isto, a aluna interpretou novamente 
o andamento na pulsação inicial, demonstrando uma maior flexibilidade e musicalidade.  
A aluna apresentou algumas dúvidas que encontrou durante a semana no estudo da peça 
Carnaval de Venise, relacionadas com aspetos rítmicos. Após a audição de uma gravação da 
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referida peça, algumas das dúvidas foram esclarecidas, prosseguindo-se para o trabalho da 
mesma. A peça foi trabalhada por secções, tendo a aluna tocado cada uma delas, ouvido 
alguns conselhos e, de seguida, experimentado alguns exercícios e sugestões propostas pela 
professora. Na introdução foi sobretudo trabalhada a clareza e o rigor rítmico, em associação 
com as respirações. No tema foram realçados aspetos musicais em associação com as 
dinâmicas; foi também trabalhada a adequação de algumas appoggiaturas. Nas variações 
seguintes, a aluna ouviu alguns conselhos sobre a importância da adequação das respirações 
na frase musical e sobre o rigor rítmico. A aluna apenas interpretou as variações 1, 2, 3 e 4, 
devido a não ter estudado a peça na usa totalidade. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Adequação da articulação 

• Fraseado 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Adequação estilística 

• Expressividade na interpretação 

• Reforço da coluna de ar 

• Vocalização 

• Rigor rítmico 

• Adequação musical das respirações 

• Adequação das dinâmicas 

Comentários/observações 
Devido à urgência na leitura e preparação do repertório para o recital final, nesta aula apenas 
foram trabalhadas peças. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
16 

Data 
13-02-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
 
Devido à falta da docente, esta aula não se realizou. 
 
 
 

Competências específicas desenvolvidas 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
17 

Data 
20-02-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• The River Beneath Us de Anthony 
Fiumara 

• Frost de Marc Mellits 

• Shaping the Curve de Michael Nyman 

• Carnaval de Venise de Paul-Agricole 
Génin 

 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 

Resumo da aula 
Após montar o instrumento, a aluna realizou um exercício de aquecimento baseado na escala 
de Dó Maior que consistia na execução das notas da escala com a duração de 4 tempos à 
distância de oitavas em toda a extensão do instrumento (de forma ascendente e 
descendente) e com vibrato; este exercício promoveu o trabalho de legato entre oitavas e da 
estabilidade do vibrato. 
Nesta aula, a aluna realizou a escolha da peça a trabalhar para o projeto de investigação da 
professora estagiária. Após a audição das várias peças propostas pela professora estagiária 
durante a semana, a aluna escolheu as 3 que lhe despertaram mais interesse (The River 
Beneath Us de Anthony Fiumara; Frost de Marc Mellits; Shaping the Curve de Michael 
Nyman). Nesta aula foi feita a leitura destas peças, tendo sido feita uma contextualização para 
cada uma delas de acordo com as suas especificidades. As peças não foram lidas na sua 
totalidade devido à sua longa extensão; foram lidos excertos de todos os andamentos das 
peças, de forma a dar uma ideia geral das mesmas e apontando pequenas especificidades e 
aspetos a trabalhar. Ao longo da leitura, a aluna revelou desconhecimento de algumas 
técnicas e notações e apontou algumas diferenças relativas ao repertório interpretado por 
ela usualmente (a falta de presença do vibrato, a constante repetição de motivos e ideias 
frásicas). Por fim, após a leitura das 3 peças, a aluna revelou a sua preferência e escolheu 
trabalhar a peça Frost. 
A aluna trabalhou a peça Carnaval de Venise por secções, de acordo com a divisão das 
variações. Ao longo do trabalho de cada variação foram referidos vários aspetos técnicos e 
foram realizados vários exercícios de forma a trabalhá-los. A variação n.º 7 foi trabalhada sem 
appoggiaturas explorando o fraseado; de seguida, foram acrescentadas as appoggiaturas 
numa pulsação mais lenta; de forma a manter o contorno melódico, a professora estagiária 
executou a melodia principal em simultâneo com a execução da variação por parte da aluna. 
A variação 6 foi trabalhada em conjunto pela aluna e pela professora, numa pulsação mais 
lenta; foram corrigidos alguns aspetos métricos e dedilhações; de seguida, a passagem foi 
novamente executada numa pulsação mais rápida. Vários compassos da variação 5 foram 
trabalhados de forma isolada, explorando aspetos de técnica digital relacionados com a 
execução dos trilos. A aluna revelou dificuldade na compreensão métrica; ao ouvir a pulsação 
marcada pela professora estagiária, a aluna conseguir executar a passagem. Apesar de a aluna 
não ter estudado a variação 8, esta foi trabalhada numa pulsação mais lenta de forma a 
providenciar a aluna de conselhos sobre a forma de a estudar. Ao longo de todo o trabalho 
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da peça, a aluna recebeu vários conselhos sobre como trabalhar cada um dos aspetos técnicos 
explorados em cada uma das variações. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Enquadramento estilístico 

• Leitura à primeira vista 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Estabilidade na pulsação 

• Destreza técnica 

• Estabilidade no vibrato 

• Adequação de ornamentos (appoggiaturas e trilos) 

Comentários/observações 
A aluna deverá trabalhar a peça Carnaval de Venise de forma regular nas próximas semanas 
pois irá participar numa audição em que a interpretará. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
18 

Data 
27-02-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Prélude, 
Courante, Minuet I e Minuet II) 

• Carnaval de Venise de Paul-Agricole 
Génin 

• Frost de Marc Mellits 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 

Resumo da aula 
Após montar o instrumento, a aluna realizou um exercício de aquecimento baseado na escala 
de Dó Maior que consistia na execução das notas da escala com a duração de 4 tempos à 
distância de oitavas em toda a extensão do instrumento (de forma ascendente e 
descendente) e com vibrato; este exercício promoveu o trabalho de legato entre oitavas e da 
estabilidade do vibrato. 
A aluna executou a escala em toda a extensão do instrumento em ligado, staccato e com 2 
notas em staccato. 
Devido à participação da aluna numa audição na próxima semana, a peça Suite n.º 1 foi 
trabalhada de forma aprofundada. A aluna interpretou o andamento Prélude na sua 
totalidade a pedido da professora; revelou uma interpretação rígida, tendo sido realçada pela 
professora a necessidade de tocar de forma mais fluída e com maior elasticidade. Foi ainda 
referida a importância de realizar maiores contrastes dinâmicos e de tocar com um timbre 
mais cuidado, descrito pela professora como redondo. A aluna executou novamente a peça 
tendo sido acompanhada pela professora através da entoação; a aluna revelou mais 
contrastes dinâmicos e movimento na execução da peça. A pedido da professora, executou 
novamente o andamento como forma de preparação para a audição. No final da execução do 
andamento, ouviu alguns conselhos sobre a necessidade de executar as notas graves com 
uma coluna de ar suportada. A aluna executou o andamento Courante na sua totalidade, 
tendo sido acompanhada pela professora através da entoação de várias passagens. A aluna 
ouviu algumas indicações sobre a importância da articulação e dos apoios na condução 
frásica, com o objetivo de simular um diálogo entre dois intervenientes. A aluna recebeu 
indicações sobre a importância de gravar o seu estudo, de forma a aumentar a sua autonomia 
no estudo da peça e a preparar-se para a performance da mesma. A aluna executou o 
andamento Minuet I na sua totalidade, tendo revelado necessidade de o tocar de forma mais 
fluída e com uma melhor condução frásica. O trabalho realizado no andamento Minuet II foi 
semelhante ao do andamento anterior, tendo sido reforçada a importância de possuir um 
discurso musical fluído. Por fim, a aluna executou os andamentos da peça a serem executados 
na audição com uma atitude performativa, simulando uma audição. 
A aluna executou a peça Carnaval de Venise na sua totalidade; ao longo da execução desta 
peça, a professora efetuou algumas correções e sugeriu vários exercícios como forma de a 
trabalhar. Um dos aspetos mais focados foi a adequação da pulsação ao longo das diversas 
variações; devido ao estudo da peça por secções, a totalidade da peça revelou-se 
fragmentada e com algumas incoerências no estabelecimento da pulsação. A aluna revelou 
dificuldades em executar as passagens ornamentadas (appoggiaturas e trilos); estas 



231 
 

passagens foram trabalhadas sem ornamentos, de forma a manter o contorno melódico. 
Apesar da evolução demonstrada, a aluna revelou necessidade de trabalhar a peça de forma 
mais aprofundada. 
O último conteúdo abordado nesta aula foi a peça Frost. Após ouvir informações sobre o 
enquadramento estilístico da peça, a aluna iniciou o trabalho da mesma. Devido à 
proximidade da próxima audição, a aluna afirmou não ter dedicado muito tempo a esta peça 
durante a semana. Ao iniciar a execução do andamento I Eric Prélude a aluna revelou falta de 
estabilidade na pulsação e pouco rigor rítmico; devido ao carácter requerido pela peça 
(“Strong, with a clear & funky attitude”) estes aspetos são de extrema importância. Assim, a 
aluna ouviu indicações sobre o carácter da peça e voltou a iniciar a sua execução, 
demonstrando um carácter bastante mais enquadrado estilisticamente. Este andamento foi 
trabalhado com a marcação da pulsação por parte da professora e foram realçados aspetos 
de clareza rítmica e de articulação ao longo do mesmo. As secções específicas em que a aluna 
revelou dificuldades técnicas foram repetidas numa pulsação inferior, de modo a permitir que 
a aluna as executasse. A aluna revelou dificuldades na execução das passagens no registo 
agudíssimo do saxofone, tendo ficado encarregue de as estudar. O andamento V Eric Postlude 
foi trabalhado numa pulsação lenta, de forma a ser possível sentir a subdivisão (colcheia). A 
aluna foi alertada novamente para o carácter do andamento, tendo-o prontamente corrigido. 
Devido a complicações de leitura, a aluna revelou dificuldades na execução de várias 
passagens técnicas, tendo parado a sua execução por diversas vezes para observar com mais 
atenção as notas. Por fim, a aluna executou o andamento IV Adrienne em conjunto com a 
professora; foi realçada a importância da compreensão frásica e da necessidade de adequar 
as respirações. A aluna executou novamente este andamento, com o objetivo de realizar as 
dinâmicas de forma mais gradual e percetível. Ao longo do trabalho da peça a aluna revelou 
várias dificuldades de leitura e em manter uma pulsação estável, decorrentes de esta ser uma 
peça recente para a aluna e não ter sido realizado um estudo aprofundado da mesma. 
Por fim, foi realizada a primeira sessão de sessão de avaliação do projeto de investigação da 
professora estagiária (foi realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos 
questionários por todos os intervenientes – professora estagiária, professora cooperante e 
aluna). 

Competências específicas desenvolvidas 

• Enquadramento estilístico 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Estabilidade na pulsação 

• Destreza técnica 

• Estabilidade no vibrato 

• Adequação de ornamentos (appoggiaturas e trilos) 

• Destreza na articulação 

• Atitude performativa 

• Condução frásica 

• Rigor rítmico 

• Adequação das respirações 

• Adequação da pulsação 

Comentários/observações 
Devido à participação da aluna numa audição na próxima semana, foi dada uma grande 
importância ao trabalho da peça Suite n.º 1 com uma atitude performativa. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
19 

Data 
05-03-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
Esta aula não se realizou devido à participação da aluna numa audição que teve lugar durante 
o horário da aula da mesma. 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 

Comentários/observações 
 

 

  



233 
 

Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
20 

Data 
23-04-2020 

Horário 
14h30 – 15h00 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 24 e 25) 

• Frost de Marc Mellits (I: Eric Postlude) 
 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com a definição e aprovação do repertório que irá ser apresentado pela 
aluna nas provas de acesso às diferentes universidades. Foram definidas 3 peças (Frost de 
Marc Mellits, Sonate en ut# de Fernande Decruck e Fantasia de Villa-Lobos) e 2 estudos (n.º 
24 e 25 do livro de Ferling). 
De seguida, a aluna apresentou os dois estudos escolhidos; interpretou cada um deles na sua 
totalidade e, seguidamente, ouviu comentários que continham sugestões musicais e 
exercícios para trabalhar os estudos de forma autónoma. Relativamente ao estudo n.º 24, a 
aluna foi aconselhada a executar o estudo de forma mais musical, procurando um maior 
balanço e leveza. Adicionalmente, a aluna deve prestar mais atenção à articulação, de forma 
a adequá-la às características do estudo (procurar uma articulação mais curta) e a coordená-
la com a parte digital. No estudo n.º 25, a aluna deve procurar fazer mais contrastes dinâmicos 
e utilizar a dinâmica em função das frases musicais. Adicionalmente, deve procurar inserir as 
respirações nas frases de forma a tornar a sua interpretação mais orgânica. 
A aluna interpretou o andamento I: Eric Prelude da peça Frost na sua totalidade; revelou um 
maior domínio técnico deste andamento, apesar de o mesmo ainda não estar totalmente 
dominado. Devido a várias flutuações na pulsação, a aluna foi aconselhada a estudar 
novamente com metrónomo de forma a tornar a sua pulsação mais estável. A aluna revelou 
evolução na execução das notas no registo agudíssimo, no entanto, ainda deve dedicar mais 
atenção e trabalho a este aspeto. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Condução frásica 

• Adequação da articulação 

• Estabilidade na pulsação 

• Contraste dinâmico 

• Expressividade na interpretação 

Comentários/observações 
Esta foi a primeira aula online da aluna através de uma vídeo chamada na plataforma 
Microsoft Teams; ao longo da mesma, surgiram algumas limitações técnicas. 

 

  



234 
 

Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
21 

Data 
30-04-2020 

Horário 
14h30 – 15h00 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 24 e 25) 

• Frost de Marc Mellits (I: Erik Postlude, 
IV: Adrienne, V: Erik Postlude) 

 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com a discussão de questões relacionadas com a candidatura da aluna ao 
Ensino Superior. 
Nesta aula foram revistos os estudos que serão apresentados pela aluna nas provas de acesso: 
estudos n.º 24 e n.º 25 do livro de Ferling. À medida que a aluna executou os estudos, a 
professora cooperante deu várias indicações e sugestões musicais. No estudo n.º 25 a aluna 
deverá trabalhar a condução e a coluna de ar, de forma a executar intervalos grandes em 
legato; para além disso, foi discutida a necessidade de adequar a pulsação ao texto musical, 
pois a aluna apresentou o estudo numa pulsação demasiado lenta. No estudo n.º 24, tal como 
na semana anterior, a aluna foi incentivada a procurar uma interpretação mais leve e com 
mais balanço; para isso, deve articular de forma mais clara, acentuar os tempos fortes de 
acordo com a métrica e adequar a pulsação ao texto musical. 
O último conteúdo trabalhado foi a peça Frost; a aluna interpretou cada um dos andamentos 
e, no final, ouviu algumas recomendações. No primeiro andamento, a aluna deve trabalhar a 
articulação de forma a articular de forma mais clara e curta, sem prolongar as notas; deve 
manter a pulsação estável ao longo de todo o andamento e ter em especial atenção a secção 
com as notas do registo agudíssimo. No quarto andamento a aluna deve prestar atenção ao 
fraseado, de forma a realçar o movimento melódico e a adequar as dinâmicas. Por fim, no 
último andamento, a aluna deve novamente procurar articular de forma mais clara e curta. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Expressividade na interpretação 

• Qualidade da articulação 

• Estabilidade da pulsação 

• Adequação da pulsação ao texto musical 

• Adequação das dinâmicas 

Comentários/observações 
O início da aula foi atrasado devido a complicações técnicas. 

 

  



235 
 

Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
22 

Data 
07-05-2020 

Horário 
14h30 – 15h00 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 24 e 25) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (1.º 
e 3.º andamento) 

 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com a discussão de questões relacionadas com a candidatura da aluna ao 
Ensino Superior. 
Em seguimento do trabalho realizado na aula anterior, foram revistos os estudos que serão 
apresentados pela aluna nas provas de acesso: estudos n.º 24 e n.º 25 do livro de Ferling. O 
estudo n.º 25 foi trabalhado de forma pormenorizada tendo sido focados aspetos de 
fraseado, legato, ritmo, timbre e de adequação de ornamentos (appoggiaturas e trilos). No 
estudo n.º 24 a aluna revelou necessidade de adequar a sua interpretação de forma a torná-
la mais leve e com mais balanço através da adoção de pontos de apoio e de uma articulação 
mais clara e curta. 
Devido às provas de acesso ao Ensino Superior, a aluna voltou a trabalhar repertório que foi 
abordado no 1.º período; nesta aula interpretou o 1.º e o 3.º andamento da Sonate en ut# de 
Fernande Decruck. No 1.º andamento revelou necessidade de melhorar o legato (através da 
adoção de uma coluna de ar mais contínua), de criar maiores contrastes dinâmicos e de tornar 
o discurso musical mais fluído; no 3.º andamento, a aluna revelou irregularidade digital e 
pouca fluidez, tendo sido aconselhada a tornar o discurso musical mais claro através da 
adoção de uma pulsação mais estável. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Fraseado 

• Adequação de ornamentos 

• Legato 

• Qualidade da articulação 

• Adequação dinâmica 

• Regularidade digital 

Comentários/observações 
Devido à proximidade da data das provas de acesso ao Ensino Superior, esta aula teve uma 
duração maior do que a habitual, estendendo-se até às 15h20. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
23 

Data 
14-05-2020 

Horário 
14h30 – 15h00 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Études variées dans toutes les tonalités 
de Marcel Mule (n.º 16) 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 24 e 25) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (1.º 
e 3.º andamento) 

• Frost de Marc Mellits (I: Erik Postlude) 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Colunas 

Resumo da aula 
Esta aula decorreu de forma diferente da usual; devido à proximidade das provas de acesso 
ao Ensino Superior, nesta aula a aluna interpretou a totalidade do repertório que será 
apresentado. Após a interpretação na totalidade de cada um dos conteúdos (obras e estudos), 
a aluna ouviu algumas recomendações e conselhos interpretativos. Nesta aula não foi 
aprofundado nenhum conteúdo pois, devido à proximidade das provas de acesso, a aluna não 
teria espaço temporal para efetuar mudanças significativas; pelo contrário, foram feitos 
apontamentos pontuais em alguns dos conteúdos, com o objetivo de corrigir pequenos erros 
(como por exemplo, notas erradas). No final da apresentação de todos os conteúdos a aluna 
ouviu vários conselhos sobre a forma de gravação dos mesmos. A aluna foi aconselhada a 
gravar numa divisão com uma boa acústica, a uma distância apropriada do gravador (no 
mínimo 2 metros) e a procurar o equilíbrio sonoro entre o saxofone e os dispositivos 
eletrónicos reprodutores de som (colunas). No final da aula, a professora relembrou a aluna 
da importância e da seriedade do trabalho a realizar e proferiu algumas palavras 
encorajadoras. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções performativas 

• Expressividade na interpretação 

• Preparação de provas 

• Técnicas de gravação adequadas ao instrumento 

Comentários/observações 
Esta aula constitui-se como uma revisão dos conteúdos a apresentar nas provas de acesso ao 
Ensino Superior. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
24 

Data 
21-05-2020 

Horário 
14h30 – 15h00 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Études variées dans toutes les tonalités 
de Marcel Mule (n.º 16) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (3.º 
andamento) 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

Resumo da aula 
Após uma breve contextualização do trabalho realizado anteriormente e da situação atual da 
aluna, a aula teve início com a execução completa do estudo n.º 16 do livro Études variées 
dans toutes les tonalités de Marcel Mule. A aluna revelou vários aspetos a trabalhar, dentre 
os quais: a falta de apoios musicais, a falta de regularidade digital, a desafinação em certas 
notas, a incorreta execução da anacruse e a falta de compreensão métrica. Devido a estes 
aspetos, a aluna foi aconselhada a trabalhar a peça com metrónomo numa pulsação mais 
lenta (cerca de 55 bpm) de forma a conseguir acompanhar o trabalho de forma mais 
consistente. O estudo foi executado novamente na sua totalidade, tendo sido trabalhado por 
excertos com o objetivo de corrigir os aspetos mencionados anteriormente; ao longo deste 
trabalho foi ainda mencionada a importância de executar o estudo com um balanço adequado 
através da utilização de apoios frásico. 
De seguida, foi trabalho o 3.º andamento da peça Sonate en ut# de Fernande Decruck devido 
ao facto de a aluna ter revelado em aulas anteriores dificuldades musicais semelhantes às 
apresentadas no estudo n.º 16. Neste andamento, o trabalho foi direcionado para a 
importância de manter uma regularidade digital e uma compreensão métrica. Nas secções 
lentas, em contraste com as secções rápidas, a aluna foi aconselhada a executar as frases de 
forma mais linear e simples, pensando sempre como um todo. Por último, a aluna ouviu 
algumas recomendações acerca da importância de manter uma coluna de ar estável, de forma 
a auxiliar na execução de forma mais afinada e com um melhor som. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções métricas 

• Noções de afinação 

• Regularidade digital 

• Balanço musical 

Comentários/observações 
Esta aula contou com a observação do orientador de estágio da professora estagiária. Devido 
ao constrangimento temporal causado pelas várias dificuldades reveladas pela aluna no 
trabalho do estudo, a professora estagiária optou por não trabalhar o 1.º andamento da peça. 
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Aluna C 
Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
1 

Data 
10-10-2019 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 

escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Escala de Mib Maior 

• Exercices mécaniques pour tous les 

saxophones de Jean-Marie Londeix – 

2ème cahier (B – I – 1-4) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 35) 

• Forest Echo de R. M. Endresen  

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

 

Resumo da aula 
A aluna realizou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução do ritmo 2 semínimas e 1 mínima em cada nota, tocadas de forma descendente 
(no âmbito de Dó5 a Dó3). Logo após isto, prosseguiu para a execução da escala cromática (a 
iniciar na nota Mib); neste exercício, demonstrou algumas dificuldades técnicas e a utilização 
de algumas dedilhações incorretas. Devido a isto, a professora que questionou a aluna acerca 
das dedilhações alternativas laterais que esta poderia utilizar na execução do Fá# e do Sib. 
Ainda na escala cromática, foi pedido à aluna para a executar em ligado e em staccato. A 
escala estudada nesta semana foi a de Mib Maior e foi pedido à aluna que a executasse 
sempre duas vezes seguidas. A aluna executou a escala em ligado e com 2 notas staccato; por 
último, executou os intervalos de 3.as dobradas da escala. A aluna revelou algumas 
dificuldades técnicas decorrentes da falta de estudo de forma rigorosa. Seguidamente foram 
trabalhados os exercícios mecânicos (B – I – 1-4); estes foram executados em ligado e em 
staccato. A aluna revelou irregularidade digital e irregularidade na pulsação na execução dos 
mesmos. Foi trabalhado o estudo n.º 35 do livro de Guy Lacour; a aluna executou o estudo 
sozinha e depois acompanhada pela professora; desta forma foram corrigidos aspetos de 
pulsação, notas, ritmo e dinâmicas. O último conteúdo abordado na aula foi a peça Forest 
Echo; a aluna executou a peça acompanhada pela professora e fez várias correções rítmicas e 
de embocadura à aluna. Ao terminar a aula, a aluna foi advertida de que deveria estudar mais 
de forma a preparar a peça apresentações futuras. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza digital 

• Destreza na articulação 

• Conhecimento de novas dedilhações e dos locais onde as aplicar 

• Estabilidade na pulsação 

• Correção de embocadura 

Comentários/observações 
A aula decorreu de forma calma e num ambiente propício à aprendizagem, mesmo quando 
a aluna não revelava ter estudado todo o conteúdo abordado com muito rigor. Apenas no 
final da aula, a professora insistiu na importância de manter um estudo regular. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
2 

Data 
17-10-2019 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 

escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Escala de Mib Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 36) 

• Forest Echo de R. M. Endresen 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

 

Resumo da aula 
Foi realizado um aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia na execução do 
ritmo 2 semínimas e 1 mínima em cada nota, tocadas de forma descendente (no âmbito de 
Dó5 a Dó3). A escala cromática foi executada com diferentes articulações: ligado, staccato, 2 
ligadas/2 staccato, 4 ligadas/4 ligadas. A aluna revelou algumas dificuldades na execução das 
articulações. De seguida foi trabalhada a escala de Mib Maior, tendo sido realizados vários 
exercícios inerentes à escala: arpejo e suas inversões e intervalos de 3.as, 4.as e 5.as. A aluna 
demonstrou algumas dificuldades técnicas, na medida em que sentiu dificuldade em mover 
todos os dedos à mesma velocidade, o que resultou numa execução imperfeita destes 
exercícios. Foi pedido à aluna para focar o seu estudo neste aspeto. 
O estudo n.º 36 do livro de Guy Lacour foi interpretado na sua totalidade e, posteriormente, 
secção a secção. A aluna revelou algumas dificuldades técnicas e de leitura, tendo a 
professora reforçado a importância de um estudo regular. A longo do trabalho do estudo 
foram feitas algumas correções à embocadura da aluna pela professora, pois esta não estava 
consciente da sua posição. 
Por último, foi trabalhada a peça através da interpretação conjunta da aluna e da professora. 
A aluna revelou dificuldades em compreender a métrica da peça e em realizar as mudanças 
de andamento escritas; para a auxiliar, a professora marcou a pulsação da peça enquanto 
entoou a parte do saxofone. Foram também realizadas algumas correções de articulação ao 
longo da peça, pois a aluna não foi rigorosa neste aspeto. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Rigor na leitura de partituras 

• Noções métricas 

• Rigor e estabilidade na técnica digital 

• Destreza na articulação 

• Correção de embocadura 
 

Comentários/observações 
A aluna revela algumas dificuldades que serão facilmente ultrapassadas com um estudo mais 
regular. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
3 

Data 
24-10-2019 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 

escala de Dó Maior) 

• Escala de Mib Maior 

• Forest Echo de R. M. Endresen 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partitura 

• Lápis 

 
 

Resumo da aula 
Foi realizado um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia na 
execução do ritmo 2 semínimas e 1 mínima em cada nota, tocadas de forma descendente (no 
âmbito de Dó5 a Dó3). Foi trabalhada a escala de Mib Maior com marcação da pulsação para 
que a aluna mantivesse o rigor na técnica digital e a estabilidade na pulsação. A aluna 
executou os intervalos de 3.as, 4.as e 5.as, demonstrando muitas dificuldades. A aluna explicou 
que estas dificuldades se relacionavam com o facto de não saber qual a ordem das notas. Para 
resolver esta situação, a aluna solfejou (a ordem das notas) antes de tocar cada um dos 
exercícios; apesar disto, ainda houve várias dificuldades presentes. A aluna executou o arpejo 
da escala e demonstrou desconhecimento das inversões inerentes ao mesmo; foi relembrada 
através da exemplificação e da explicação teórica. 
Durante a aula, a aluna foi informada pela professora de que iria participar numa audição no 
mês de novembro; assim, a restante parte da aula foi dedicada ao trabalho da peça Forest 
Echo. Esta foi executada na sua totalidade e, de seguida, foi trabalhada por secções. Os 
principais aspetos trabalhados foram a importância da estabilidade na pulsação, assim como 
a diferenciação de pulsação entre os diferentes andamentos e o contraste dinâmico. Foi ainda 
referida e trabalhada a importância métrica, nomeadamente no balanço ternário inerente à 
primeira secção da peça. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na articulação 

• Destreza digital 

• Destreza mental 

• Estabilidade na pulsação 

• Noções métricas 

• Domínio dinâmico 

Comentários/observações 
Esta aula foi dividida em duas secções principais: o trabalho técnico, através do trabalho da 
escala, e a preparação da audição, através do trabalho da peça. A aluna ainda não teve 
oportunidade de trabalhar a peça com piano, tendo apenas um ensaio com piano marcado 
antes da performance da mesma. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
4 

Data 
31-10-2019 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
 
 
 
Por motivo de doença, não foi possível à professora estagiária assistir a esta aula. Por esta 
razão, não existem dados suficientes para a elaboração do relatório de aula. 
 
 
 
 
 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 
 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
5 

Data 
7-11-2019 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Escala de Mib Maior 

• Forest Echo de R. M. Endreson 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partitura 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula iniciou-se com a execução de um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó 
Maior, que consistia na execução de notas com 2 tempos à distância de oitavas em toda a 
extensão do instrumento. De seguida, foi executada a escala cromática (a partir da nota Mib3); 
a aluna revelou imensas dificuldades na execução da escala, tendo tocado várias notas 
erradas. Após várias tentativas, conseguiu executar a escala requerida. A professora corrigiu 
uma das dedilhações utlizadas pela aluna, pedindo-lhe para executar o Fá# com a posição 
lateral; esta correção já tinha sido feita em aulas anteriores. Foram realizadas várias 
articulações na escala: ligado, staccato, 2 ligadas/2 ligadas, 4 ligadas/4 ligadas. Ao longo da 
execução da escala, a aluna revelou dificuldades em emitir um som claro e preciso, existindo 
sempre ruído associado ao mesmo (guinchos). A escala de Mib Maior foi executada 2 vezes 
seguidas, em ligado, staccato e com a realização dos exercícios de intervalos de 3.as dobradas, 
4.as dobradas e 5.as dobradas. A aluna executou estes exercícios com várias notas erradas, 
tendo sido corrigida pela da professora. 
O último conteúdo abordado na aula foi a peça Forest Echo que a aluna irá interpretar numa 
audição em breve. A peça foi usada como ponto de partida para a correção da embocadura, 
pois a aluna revelou alguns aspetos de embocadura que necessitavam de correção; isto foi 
feito através do questionamento da aluna e da sua consequente consciencialização. A peça 
foi trabalhada em conjunto com a professora, que orientou a aluna musicamente ao longo da 
mesma. Foi trabalhada e corrigida uma passagem em que a aluna demonstrava dificuldades, 
pois tinha por hábito fazer uma pausa (que não existia) entre duas secções.  
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza mental na execução de escalas 

• Destreza digital 

• Clareza na articulação 

• Correção de embocadura 

• Rigor na leitura de partituras 
 

Comentários/observações 
A aluna revelou várias dificuldades técnicas e de embocadura que a professora procurou 
corrigir ao longo da aula. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
6 

Data 
14-11-2019 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Escala de Mib Maior 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

Resumo da aula 
A aula teve início 10 minutos mais tarde da hora prevista devido ao atraso da aluna. 
A aula iniciou-se com a execução de um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó 
Maior que consistia na execução de 4 semínimas em cada nota, tocadas de forma 
descendente (no âmbito de Dó5 a Dó3). 
De seguida, foi executada a escala cromática (a partir da nota Mib3) com diversas articulações: 
4 staccato/4 ligadas; 3 ligadas/3 ligadas; 2 ligadas/2 ligadas; 1 staccato/3 ligadas; 4 notas 
repetidas em staccato. A aluna revelou dificuldades na execução da articulação 1 staccato/3 
ligadas e afirmou nunca ter executado esta articulação. A embocadura da aluna foi corrigida 
de forma a melhorar a emissão do seu som. A aluna revelou alguns aspetos que necessitavam 
ser trabalhados, tais como a posição do lábio inferior, a posição do queixo e a falta de fixação 
dos dentes superiores na boquilha; estes aspetos eram mais frequentes quando a aluna 
executava notas em staccato. Após várias correções da professora, ao executar notas longas, 
a aluna revelou a correção de alguns desses aspetos e a consequente melhoria do seu som; 
no entanto, ao realizar outros exercícios como escalas, a aluna deixava de estar focada na 
embocadura e o som perdia qualidade. A aluna foi advertida para a importância de estar 
consciente sobre a sua embocadura e sobre a forma como isso afeta a qualidade do som. 
A escala de Mib Maior foi executada 2 vezes seguidas, em ligado, staccato e com a realização 
dos exercícios de intervalos de 5.as dobradas e 6.as dobradas. A aluna revelou muitas 
dificuldades na realização destes exercícios e executou-os de forma lenta a pedido da 
professora. Apesar disso, continuou com muitas dificuldades na realização dos mesmos. A 
aluna ficou responsável por estudar melhor a escala para a próxima aula. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza mental na construção de escalas 

• Destreza digital 

• Qualidade da articulação 

• Correção de embocadura 

• Consciencialização da aluna sobre a sua embocadura 

• Noções de timbre e qualidade sonora 
 

Comentários/observações 
Esta foi uma aula técnica em que os principais conteúdos abordados foram as escalas; os 
principais focos de trabalho foram a embocadura e a técnica digital. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
7 

Data 
21-11-2019 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala cromática 

• Escala de Mib Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 37) 

• Valse Caprice de R. M. Endresen 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
A aula começou com a execução da escala cromática pela aluna. Após demonstrar 
dificuldades em manter uma pulsação estável, foi utilizado o metrónomo (86 bpm) na 
execução da mesma. A escala foi executada em ligado e com a articulação de 2 notas ligadas/2 
staccato. 
A escala de Mib Maior foi executada em ligado com metrónomo. De seguida, a aluna executou 
os intervalos de 6.as dobradas, 7.as dobradas e 8.as dobradas também com metrónomo, o 
arpejo e suas inversões. A aluna revelou algumas dificuldades na construção mental dos 
exercícios que foram ultrapassadas através da diminuição da pulsação e da explicação de cada 
um dos exercícios. 
No trabalho do estudo n.º 37 do livro de Guy Lacour, a aluna foi questionada acerca do seu 
estudo com metrónomo, ao que esta respondeu que não tinha sido realizado. Perante esta 
situação, a professora advertiu a aluna para a importância do estudo regular com metrónomo. 
O estudo foi executado numa pulsação mais lenta do que a esperada (66 bpm a semínima). A 
aluna revelou muitas dificuldades na execução deste estudo, revelando falta de estabilidade 
na pulsação, articulação pouco definida e várias notas erradas. A professora referiu 
novamente a importância de um bom estudo e sobre como este deve ser realizado. 
O último conteúdo abordado foi a peça Valse Caprice de R. M. Endresen. Esta peça foi 
trabalhada com recurso ao metrónomo e foram reforçados aspetos de fraseado. A peça 
encontra-se num estado inicial de estudo e a aluna não revelou autonomia na preparação da 
mesma. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Estabilidade na pulsação 

• Destreza na articulação 

• Conhecimento de técnicas de estudo 

• Fraseado 

• Leitura rigorosa de partituras 

Comentários/observações 
A aluna revelou falta de estudo dos conteúdos para esta aula; a professora advertiu-a para a 
importância da manutenção de um estudo regular e sobre como fazê-lo. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
8 

Data 
28-11-2019 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala de Lá Maior 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

Resumo da aula 
Devido a um assunto de cariz pessoal da aluna, a aluna não teve tempo de estudar esta 
semana e, consequentemente, esta aula teve uma duração menor. 
Foi realizado o exercício de aquecimento habitual, baseado na escala de Dó Maior, que 
consistia na execução de 4 semínimas em cada nota, tocadas de forma descendente (no 
âmbito de Dó5 a Dó3). A aluna realizou este exercício sem demonstrar dificuldades. 
Foi executada e trabalhada a escala de Lá Maior de forma detalhada e pormenorizada. A aluna 
demonstrou dificuldades na construção da escala, pelo que a professora a auxiliou através da 
colocação de questões orientadoras e, assim, permitiu que a aluna alcançasse o 
conhecimento desejado. De seguida, foi executada a escala com várias articulações: ligado, 
staccato, 2 ligadas/2 staccato, 3 ligadas/3 ligadas. A aluna executou a escala numa pulsação 
mais lenta do que a esperada, no entanto, este aspeto não impediu a realização do trabalho 
sobre a escala. A aluna demonstrou dificuldades na escolha das posições laterais e frontais 
das notas Fá#3 e Fá#4; a professora auxiliou a aluna através da explicação sobre a adequação 
de cada posição em diferentes situações. A aluna executou os intervalos de 3.as dobradas, 
demonstrando algumas dificuldades decorrentes da falta de estudo; devido a estas 
dificuldades, a aluna repetiu novamente este exercício, tocando-o de forma mais lenta. Por 
fim, a aluna executou o arpejo e suas inversões, demonstrando falta de apoio na coluna de ar 
emitida, traduzindo-se auditivamente em quebras sonoras na execução dos intervalos. 
Devido a isto, a aluna ouviu uma explicação sobre como realizar respiração diafragmática e 
sobre a sua importância. Realizou alguns exercícios que lhe permitiram experimentar 
fisicamente este tipo de respiração e, de seguida, aplicou-a na execução do arpejo no 
saxofone. 
A aula terminou 10 minutos mais cedo. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Estabilidade na pulsação 

• Destreza na articulação 

• Conhecimentos teóricos sobre a formação de escalas 

• Conhecimentos sobre a adequação de dedilhações 

• Respiração diafragmática 

Comentários/observações 
Devido a um assunto de cariz pessoal delicado, esta aula teve um carácter mais suave e 
compreensivo pois a aluna encontrava-se emocionalmente frágil. Como a aluna não teve 
tempo de estudar, esta aula focou-se na exploração de apenas um conteúdo. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
9 

Data 
5-12-2019 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala de Lá Maior 

• Valse Caprice de R. M. Endresen 

• Vacances de J. M. Damase 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Metrónomo 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aluna executou a escala de Lá Maior com diversas articulações: ligado, staccato, 2 ligadas/2 
staccato, sempre com a marcação da pulsação. Executou o arpejo e as suas inversões, assim 
como os intervalos de 3.as. Demonstrou algumas dificuldades na execução das 3.as e admitiu 
não ter estudado os intervalos da escala esta semana. 
De seguida, foram trabalhadas as duas peças estudadas pela aluna. A aluna interpretou a peça 
Valse Caprice; foi trabalhado o balanço que esta peça requer através da marcação da pulsação 
com o realce do primeiro tempo de cada compasso. Adicionalmente, a professora auxiliou a 
aluna através da entoação da melodia. A aluna executou mais uma vez a peça na sua 
totalidade e revelou uma melhoria significativa na sua interpretação, tendo-a interpretado 
com qualidade sonora e expressividade, assim como com destreza e balanço. 
O último conteúdo trabalhado foi a peça Vacances de J. M. Damase; o trabalho desta peça 
pela aluna é recente e, a mesma, encontra-se em fase de leitura. A peça foi interpretada pela 
aluna e esta revelou várias dificuldades rítmicas. Devido a isto, foi realizado trabalho com 
metrónomo, de forma a fazer com que a aluna sentisse a pulsação e melhorasse a sua 
precisão rítmica. No final da aula, a aluna afirmou que compreendeu os seus erros rítmicos e 
que os mesmos se deviam à falta de estudo daquele conteúdo. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Estabilidade na pulsação 

• Destreza na articulação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Expressividade na interpretação 

• Precisão rítmica 

Comentários/observações 
Nesta aula, a aluna revelou estudo insuficiente em alguns conteúdos e um estudo adequado 
em outros; no futuro, deverá equilibrar o estudo de forma a que todos os conteúdos sejam 
estudados de forma equilibrada. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
10 

Data 
12-12-2019 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala de Láb Maior 

• Exercícios com a boquilha 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 37) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Metrónomo 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aluna executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução de 4 semínimas em cada nota, tocadas de forma descendente (no âmbito de Dó5 

a Dó3). A aluna executou a escala de Láb Maior em ligado, staccato e com a articulação de 2 
notas ligado/2 staccato. A aluna revelou várias dificuldades na execução da escala, 
principalmente relacionadas com a execução de notas erradas. Executou os intervalos de 2.as, 
3.as, 4.as, 5.as, 6.as, 7.as e 8.as demonstrando várias dificuldades na construção destes exercícios, 
devido à falta de estudo dos mesmos. A aluna executou o arpejo e suas inversões, 
demonstrando apenas alguns erros pontuais de notas. Ao longo do trabalho da escala, a aluna 
foi recebendo várias indicações e correções de embocadura e realizou alguns exercícios 
orientados pela professora cooperante apenas com boquilha como forma de correção da sua 
embocadura. 
O último conteúdo trabalhado foi o estudo n.º 37 do livro de Guy Lacour. A aluna interpretou-
o na sua totalidade demonstrando dificuldade em tocá-lo sem interrupções devido a 
dificuldades de leitura decorrentes de pouco estudo. A aluna voltou a executar o estudo, 
desta vez acompanhada pela professora; no entanto, as dificuldades demonstradas 
anteriormente continuaram presentes. 
A aula terminou com uma reflexão por parte da professora sobra a importância do estudo 
diário do instrumento. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na construção de exercícios 

• Destreza na articulação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Coesão na interpretação 

• Correção de embocadura 

Comentários/observações 
A aluna revelou falta de estudo dos conteúdos da aula e foi consciencializada pela professora 
sobre a importância do estudo diário do instrumento. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
11 

Data 
09-01-2020 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 39 e 40) 

• Valse Caprice de R. M. Endresen 

• Vacances de J. M. Damase 

• Escala de Fá menor 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Metrónomo 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aluna executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução do ritmo 2 semínimas e uma mínima em cada nota, no âmbito de Dó5 a Dó3, 
tendo sido acompanhada pela professora. Executou a escala cromática de forma lenta e com 
várias notas erradas, tendo repetido várias vezes a execução desta escala. A aluna executou 
esta escala em conjunto com a professora e demonstrou muita dificuldade em acompanhar 
a mesma. 
A aluna executou os estudos n.º 39 e 40 do livro de Guy Lacour em conjunto com a professora 
e com o metrónomo. Foram feitos ajustes à pulsação do metrónomo devido às dificuldades 
que a aluna demonstrou em o acompanhar. A aluna apresentou também várias notas erradas 
em ambos os estudos. 
De seguida foi trabalhada a peça Valse Caprice; a peça foi executada na sua totalidade em 
conjunto com a professora, que corrigiu os vários erros rítmicos demonstrados pela aluna. 
Foram trabalhadas pequenas secções da peça, tendo sido dado um maior foco ao rigor 
rítmico. No final do trabalho da peça, a professora sugeriu a memorização da mesma. 
A peça Vacances foi trabalhada em conjunto pela aluna e pela professora; a aluna voltou a 
demonstrar dificuldades rítmicas. 
O último conteúdo abordado nesta aula foi a escala de Fá menor; a escala foi executada em 
ligado nas suas 3 formas. Por fim, foram realizados os intervalos de 2.as, 3.as, 4.as, 5.as, 6.as, 7.as 
e 8.as. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza técnica 

• Rigor na leitura de partituras 

• Rigor rítmico 

• Estabilidade na pulsação 

Comentários/observações 
Para além de ter sido abordada uma grande quantidade de conteúdos nesta aula, a aluna 
revelou imensas dificuldades rítmicas em vários deles. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
12 

Data 
16-01-2020 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Exercícios com boquilha 

• Exercício com tudel 

• Escala cromática 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 40 e 42) 

• Valse Caprice de R. M. Endresen 

• Vacances de J. M. Damase 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Metrónomo 

• Lápis 

• Piano 

Resumo da aula 
A aluna executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução de 4 semínimas em cada nota da escala, no âmbito de Dó5 a Dó3. A aluna revelou 
um som pequeno, pelo que a professora decidiu realizar exercícios com boquilha e exercícios 
com tudel de forma a trabalhá-lo. A aluna executou, a pedido da professora, diferentes 
exercícios apenas com a boquilha: execução de uma nota longa estável; execução de sons 
ascendentes e sons descendentes; execução contínua de sons agudos e graves alternados; 
execução de diferentes notas com recurso ao piano. O exercício de tudel procurou reforçar a 
coluna de ar que a aluna estava a soprar para o instrumento; para isso, a mesma procurou 
executar um som contínuo com o tudel e boquilha, alternando ente a abertura e o fecho do 
orifício do tudel. 
Após estes exercícios, a aluna executou a escala cromática com diferentes articulações: 
ligado, staccato, 4 notas repetidas em staccato, 4 ligadas/4 staccato. 
A aluna executou na totalidade o estudo n.º 40 do livro de Guy Lacour; a aluna revelou 
irregularidade na sua interpretação, tanto a nível de pulsação como a nível técnico. Executou 
novamente o estudo, acrescentando o metrónomo; nesta interpretação revelou uma maior 
regularidade e menos hesitações. Ao iniciar a execução do estudo n.º 42, a aluna admitiu não 
o ter estudado e ficou encarregue de o estudar novamente para a semana seguinte. 
A aluna interpretou as 2 peças (Valse Caprice e Vacances) em conjunto com a professora; 
revelou algumas dificuldades rítmicas e hesitações. Na peça Vacances, a professora 
incentivou a aluna a fazer um maior contraste dinâmico. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Reforço e estabilidade da coluna de ar 

• Sonoridade 

• Flexibilidade 

• Destreza técnica 

• Destreza na articulação 

• Rigor na leitura de partituras 

• Regularidade digital 

• Estabilidade na pulsação 

Comentários/observações 
A aluna revelou algum desenvolvimento sonoro após a realização dos exercícios propostos. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
13 

Data 
23-01-2020 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de reforço de coluna de ar 

• Escala cromática 

• Escala de Mi Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 42) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula começou com a execução de um exercício que promoveu o trabalho e o reforço da 
coluna de ar: o exercício consistiu na execução alternada e em fortíssimo da nota Sol3 e do 
som produzido pela dedilhação 1, 2, 3, C3. O som produzido por esta dedilhação é de difícil 
execução em fortíssimo e exige uma coluna de ar apoiada e suportada, exigindo da aluna um 
bom apoio diafragmático. 
De seguida, a aluna executou a escala cromática em ligado, com a marcação da pulsação por 
parte da professora. 
A aluna executou a escala de Mi Maior em ligado e em staccato; seguidamente, executou os 
intervalos de 2.as, 3.as dobradas, 4.as dobradas, 5.as dobradas, 6.as dobradas, 7.as dobradas e 8.as 
dobradas. A aluna executou os exercícios sem notas erradas. Apesar dos exercícios realizados 
no início da aula, a aluna demonstrou dificuldades em executar legatos entre registos. 
Executou o arpejo em ligado. 
A aluna executou o estudo n.º 42 do livro de Guy Lacour numa pulsação lenta, tendo revelado 
várias notas erradas. A professora acompanhou a aluna na execução do estudo através da 
entoação do mesmo, referindo a importância da regularidade digital aliada a uma pulsação 
estável. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Reforço e estabilidade da coluna de ar 

• Destreza técnica 

• Destreza na articulação 

• Rigor na leitura de partituras 

• Regularidade digital 

Comentários/observações 
Apesar de revelar pouco estudo para esta aula, a aluna conseguiu superar algumas das 
dificuldades apresentadas. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
14 

Data 
30-01-2020 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de reforço de coluna de ar 

• Escala de Láb Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 42) 

• Valse Caprice de R. M. Endresen 

• Vacances de J. M. Damase 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
A aluna executou a escala de Láb Maior com diferentes articulações: ligado; 2 notas em 
staccato; 4 notas em staccato; 2 ligadas/2 staccato. Ao longo da execução da escala, a aluna 
ouviu várias recomendações acerca da importância de manter um som cuidado e sobre a 
necessidade de manter a pulsação estável (não atrasando nas notas graves). Por último, 
executou o arpejo. 
A aluna executou o estudo n.º 42 do livro de Guy Lacour com metrónomo. A sua execução foi 
interrompida várias vezes pela professora, com o objetivo de alertar a aluna para pequenos 
erros que foram surgindo, principalmente relacionados com notas trocadas. A aluna voltou a 
executar o estudo na sua totalidade, desta vez acompanhada pela professora e revelou uma 
interpretação mais cuidada. 
A aluna interpretou a peça Valse Caprice em conjunto com a professora; revelou domínio do 
texto musical e fluidez no discurso. De seguida, interpretou a peça Vacances, também em 
conjunto com a professora; nesta peça, demonstrou algumas dificuldades na compreensão 
do fraseado e na adequação das respirações; contudo, estas dificuldades foram rapidamente 
resolvidas após a realização de alguns exercícios pontuais. Por último, foi referida a 
importância da afinação na interpretação musical. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza técnica 

• Destreza na articulação 

• Rigor na leitura de partituras 

• Noções de timbre 

• Estabilidade na pulsação 

• Fraseado 

• Noções de afinação 

Comentários/observações 
Devido à participação da aluna no concurso interno da escola, as peças Valse Caprice e 
Vacances têm sido intensamente trabalhadas ao longo das aulas. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
15 

Data 
06-02-2020 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Valse Caprice de R. M. Endresen 

• Vacances de J. M. Damase 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 45) 

• Escala de Mib Maior 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
A aluna executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução do ritmo 2 semínimas e uma mínima em cada nota, no âmbito de Dó5 a Dó3. 
Após a execução deste exercício, a professora sugeriu a troca de palheta da aluna devido ao 
timbre pouco cuidado que a mesma estava a emitir. 
Após a troca da palheta, a aluna interpretou a peça Valse Caprice demonstrando domínio 
técnico da mesma. A nível musical, a aluna ouviu algumas sugestões e recomendações por 
parte da professora, que se focaram na direção do fraseado e na adequação das respirações. 
A aula foi interrompida durante cerca de 10 minutos devido ao arranjo do piano que se 
encontrava na sala. 
Após o arranjo do piano, a aluna interpretou a peça Vacances, demonstrando algumas 
inseguranças rítmicas que a professora prontamente explicou e corrigiu. Ao constatar a 
dificuldade da aluna em sentir a pulsação, a professora sugeriu o trabalho da peça com 
metrónomo. Ao executar a peça com metrónomo, a aluna continuou a apresentar os erros 
rítmicos demonstrados anteriormente; de forma a auxiliar a aluna neste aspeto, pequenas 
secções da peça foram repetidas em conjunto com a professora. 
Ao iniciar a execução do estudo n.º 45 do livro de Guy Lacour, a aluna demonstrou falta de 
noção rítmica e métrica do estudo. A professora auxiliou-a através da explicação da métrica 
inerente ao compasso (6/8) deste estudo e através da marcação da pulsação. Desta forma, a 
aluna executou o estudo na sua totalidade, demonstrando menos dificuldades que na 
execução inicial do mesmo. 
O último conteúdo trabalhado na aula foi a escala de Mib Maior. Ao executar a escala em 
ligado, a aluna demonstrou um som pequeno; após a advertência da professora para este 
aspeto, a aluna executou a escala com um som bastante mais forte e cheio. De seguida, 
executou a escala em staccato e os intervalos de 2.as e 3.as. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções de timbre 

• Rigor rítmico 

• Expressividade na interpretação 

• Noções métricas 

• Estabilidade na pulsação 

• Fraseado 

Comentários/observações 
Devido à participação da aluna no concurso interno da escola, as peças Valse Caprice e 
Vacances têm sido intensamente trabalhadas ao longo das aulas. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
16 

Data 
13-02-2020 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 

Resumo da aula 
 
Devido à falta da docente, esta aula não se realizou. 

Competências específicas desenvolvidas 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
17 

Data 
20-02-2020 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 

Resumo da aula 
 
Devido à participação recente da aluna no Concurso Interno do Conservatório de Música do 
Porto, esta aula não se realizou. 

Competências específicas desenvolvidas 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
18 

Data 
27-02-2020 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala de Dó menor 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 45) 

• Valse Caprice de R. M. Endresen 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partituras 

• Estante 

Resumo da aula 
A aluna executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução do ritmo 2 semínimas e uma mínima em cada nota, no âmbito de Dó5 a Dó3. 
A aluna executou a escala de Dó menor nas suas 3 formas (natural, harmónica e melódica). 
Revelou imensas dificuldades na construção teórica da escala, tendo sido necessário efetuar 
uma pequena explicação antes da execução de cada uma das formas. A 3 formas da escala 
foram executadas em ligado e em staccato. De seguida, a aluna executou os intervalos de 2.as, 
3.as, 4.as e 5.as sobre a escala harmónica. 
A aluna executou o estudo n.º 45 do livro de Guy Lacour na sua totalidade. Revelou domínio 
do texto musical e preocupação em executar o estudo de forma expressiva e com condução 
frásica. A aluna interpretou novamente o estudo, recebendo algumas indicações por parte da 
professora com o objetivo de potenciar a sua prestação. 
A aluna interpretou a peça Valse Caprice na sua totalidade; ao revelar um grande domínio da 
mesma, a professora sugeriu a sua memorização para futuras audições. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Construção teórica de escalas 

• Destreza na articulação 

• Expressividade na interpretação 

• Condução frásica 

• Memorização 

Comentários/observações 
A aluna revelou estudo e domínio dos conteúdos trabalhados nesta aula. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
19 

Data 
05-03-2020 

Horário 
16h05 – 16h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
Esta aula não se realizou devido à participação da aluna numa audição que teve lugar durante 
o horário da aula da mesma. 
  

Competências específicas desenvolvidas 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
20 

Data 
23-04-2020 

Horário 
15h30 – 16h00 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala cromática 

• Escala de Mib Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 48 e 49) 

• Sax-o-phun de Rudy Wiedoeft 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aluna executou a escala cromática com diversas articulações: ligado, staccato, 4 ligadas/4 
ligadas, 2 ligadas/2 staccato. Ao longo do trabalho da escala cromática foi pedido à aluna que 
a executasse sempre 2 vezes seguidas, de forma a trabalhar a estabilidade digital e a 
estabilidade da pulsação na região grave do instrumento. Seguidamente, a aluna executou a 
escala de Mib Maior em ligado, demonstrando algumas dificuldades técnicas na região aguda 
do saxofone; para resolver este aspeto, a aluna executou novamente a escala numa pulsação 
mais lenta. Por fim, executou os intervalos de 2.as, 3.as, 4.as e 5.as da escola. 
A aluna interpretou o estudo n.º 48 do livro de Guy Lacour na sua totalidade; revelou 
conhecimento e domínio do texto musical, no entanto, não demonstrou uma intenção 
expressiva na interpretação do mesmo. A aluna foi aconselhada a executar as dinâmicas com 
um maior contraste e a adequá-las ao estudo. De seguida, a aluna interpretou o estudo n.º 
49 do mesmo livro; demonstrou algumas dificuldades de leitura relacionadas com a presença 
de notas erradas e com erros rítmicos. Ao longo da execução deste estudo, a aluna foi 
interrompida por diversas vezes pela professora para assinalar correções do texto musical. 
O último conteúdo abordado foi a peça Sax-o-phun do compositor Rudy Wiedoeft. Devido ao 
limite horário da aula, a aluna apresentou apenas uma secção da peça; foi aconselhada a 
trabalhá-la de forma autónoma com recurso ao metrónomo pois apresentou vários erros 
rítmicos. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza digital 

• Destreza na articulação 

• Estabilidade na pulsação 

• Adequação dinâmica 

• Rigor rítmico 

Comentários/observações 
Esta foi a primeira aula online da aluna através de uma vídeo chamada na plataforma 
Microsoft Teams; ao longo da mesma, surgiram algumas limitações técnicas. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
21 

Data 
30-04-2020 

Horário 
15h30 – 16h00 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 

Resumo da aula 
 
Devido a condicionantes familiares da aluna B, não houve condições para a realização desta 
aula de forma síncrona. 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 

Comentários/observações 
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Relatório de aula – assistida 

N.º de aula 
22 

Data 
07-05-2020 

Horário 
15h30 – 16h00 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala cromática 

• Escala de Mib Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 50) 

• Sax-o-phun de Rudy Wiedoeft 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aluna executou a escala cromática em ligado e em staccato, revelando muita dificuldade na 
sua execução devido à presença de várias notas erradas. Após várias tentativas, a aluna 
conseguiu executar a escala de forma satisfatória. A aluna executou a escala de Mib Maior 
em ligado e os intervalos de 5.as dobradas, 6.as dobradas, 7.as dobradas e 8.as dobradas, 
revelando domínio destes exercícios. Por fim, a aluna ouviu uma explicação sobre a formação 
de escalas menores devido a ter demonstrado dificuldades em indicar qual a relativa menor 
da escala de Mib Maior. 
A aluna executou o estudo n.º 50 do livro de Guy Lacour na sua totalidade e no final ouviu 
algumas indicações de estudo e sugestões musicais. Devido a ter executado o estudo numa 
pulsação instável e muito lenta, a aluna foi aconselhada a estudá-lo com metrónomo a 76 
bpm. Para além disso, foram revistas articulações em várias passagens. Por último, a 
professora exemplificou um excerto do estudo para a aluna ter uma noção sonora de como o 
estudo deve soar. 
A aluna interpretou a peça Sax-o-phun de Rudy Wiedoeft na sua totalidade e no final da sua 
execução ouviu alguns conselhos interpretativos, dentre os quais a adequação das ligaduras, 
a forma de execução de efeitos (imitação do riso com o saxofone) e a adequação da pulsação. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na articulação 

• Destreza digital 

• Construção teórica de escalas 

• Adequação da pulsação 

• Adequação da articulação 

Comentários/observações 
A aluna revelou estudo de todos os conteúdos abordados nesta aula. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
23 

Data 
14-05-2020 

Horário 
15h30 – 16h00 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 

• Computadores 
 

Resumo da aula 
No início da aula, a aluna demonstrou dificuldades em conectar-se na videochamada do 
Microsoft Teams; após a resolução deste aspeto, surgiu um problema relacionado com a 
qualidade sonora: a aluna não conseguia ouvir a professora e o som emitido pela aluna 
devolvia feedback na videochamada. Devido a estes aspetos, não foi possível a realização 
desta aula. 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 

Comentários/observações 
Devido a diversas limitações técnicas, não foi possível proceder à lecionação desta aula. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
24 

Data 
21-05-2020 

Horário 
15h30 – 16h00 

Aula virtual através 
de Microsoft Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna C 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Conteúdos: 

• Escala de Mib Maior 

• Sax-o-phun de Rudy Wiedoeft 
 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis  

Resumo da aula 
A aula teve início com a execução da escala de Láb Maior com diversas articulações: ligado, 
staccato, 2 ligadas/2 ligadas, 3 ligadas/3 ligadas, 4 notas repetidas em staccato. Através das 
diversas articulações, a aluna teve oportunidade de explorar as diferentes métricas a elas 
inerentes. De seguida, a aluna executou o arpejo com as respetivas inversões e os intervalos 
de 2.as, 3.as, 4.as e 5.as, tendo revelado bastantes dificuldades na construção destes exercícios 
na região grave do instrumento. 
Devido à falta da impressão do novo livro de estudos, a aluna não teve oportunidade de 
estudar este conteúdo da aula. Assim, a aula prosseguiu-se com o trabalho da peça Sax-o-
phun. A aluna revelou conhecimento do texto musical desta obra, necessitando apenas de 
corrigir pequenos aspetos ao longo da mesma. Estes aspetos constituíram-se essencialmente 
na correção de articulações, em especial na execução das notas de forma mais curta e na 
adequação da articulação escrita à execução instrumental. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza na articulação 

• Noções métricas 

• Adequação da articulação 

• Destreza digital 

Comentários/observações 
A aluna revelou pouco estudo dos conteúdos desta aula. 
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Aluno D 
Relatório de aula – assistida  

N.º de aula 
1 

Data 
10-10-2019 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento baseados na 
escala de Dó Maior 

• Escala de Sol Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 3) 

• Saxo Tempo de Jean-Yves Formeau e 

Gilles Martin (exercício n.º 3, página 36) 

• A Rubicund Rat from Russia de Colin 
Cowles 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
 

Resumo da aula 
A aula começou com a apresentação da professora estagiária ao aluno. 
Foi realizado um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior (no âmbito de Dó5 
a Dó3) à base de oitavas descendentes e com a duração de mínimas. De seguida, foi executado 
outro exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia na execução de 
4 semínimas em cada nota, tocadas de forma descendente (no âmbito de Dó5 a Dó3). A escala 
estudada pelo aluno foi a de Sol Maior e a professora acompanhou-o na execução da mesma. 
Após isto, foi trabalhado o estudo n.º 3 do livro de Guy Lacour, tendo sido executado em 
conjunto pelo aluno e pela professora. Os principais aspetos trabalhados foram questões de 
leitura de notas e ritmo, tendo o aluno conseguido alcançar o objetivo proposto. No entanto, 
o aluno mostrou algumas dificuldades na emissão de som sem guinchos; para corrigir esta 
situação, a professora procurou resolver os problemas de embocadura através de exercícios 
apenas com boquilha e, posteriormente, com tudel. Foi trabalhado o exercício n.º 3 da página 
36 do livro Saxo Tempo; este é um exercício que explora o registo agudo do instrumento e 
que apresenta duas dificuldades ao aluno: emissão de notas agudas e leitura da notação de 
notas agudas. O aluno apresentou algumas dificuldades na leitura da notação de notas 
agudas, pois ainda não é algo natural para ele; face a isto, o aluno foi auxiliado pela professora 
através do solfejo desta secção.  
O último conteúdo abordado foi a peça A Rubicund Rat from Russia de Colin Cowles. Esta peça 
foi tocada pelo aluno em conjunto com a professora. Em algumas secções, o aluno apresentou 
dificuldades técnicas e de leitura que foram prontamente corrigidas através de indicações 
verbais e de solfejo. No final da aula, a encarregada de educação foi chamada à sala para ouvir 
uma explicação do trabalho a ser realizado em casa para a próxima semana, de forma a 
auxiliar o aluno no seu estudo. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Leitura de partituras 

• Destreza na emissão de notas agudas 

• Desenvolvimento da qualidade do som 

• Correção de embocadura 

Comentários/observações 
Apesar de ser um aluno jovem, mostrou naturalidade ao tocar saxofone, não revelando 
grandes dificuldades específicas do instrumento. 
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Relatório de aula – assistida 

N.º de aula 
2 

Data 
17-10-2019 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento baseados na 
escala de Dó Maior 

• Escala de Sol Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 5) 

• Exercícios com tudel e com boquilha 

• A Rubicund Rat from Russia de Colin 
Cowles 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com a execução de um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó 
Maior que consistia na execução de 4 semínimas em cada nota, tocadas de forma 
descendente (no âmbito de Dó5 a Dó3). Enquanto o aluno realizava este exercício, o tudel do 
aluno foi puxado pela professora de forma a que este melhorasse a estabilidade da 
embocadura e a sua emissão de som. 
Foi realizada a escala de Sol Maior e o seu arpejo, com metrónomo. O aluno demonstrou 
dificuldades em compreender os diferentes registos do saxofone, pois confundiu algumas 
vezes as oitavas. Houve uma preocupação por parte da professora com a qualidade do som 
do aluno, chamando a atenção do mesmo para a embocadura e para a necessidade de soprar 
mais. 
De seguida, foi interpretado o estudo n.º 5 do livro de Guy Lacour, em que o aluno revelou 
novamente dificuldades na emissão de um som claro (ouviram-se pequenos ruídos e 
guinchos). A professora corrigiu constantemente a embocadura do aluno, utilizando, para 
isso, várias analogias e correções físicas. Foram realizados exercícios para melhorar a emissão 
do som apenas com o tudel e, depois, apenas com a boquilha. Para terminar, foram tocadas 
notas longas de Dó5 a Dó3, em fortíssimo e com a preocupação de manter um bom som. 
O último conteúdo abordado foi a peça, que se focou na leitura da partitura. Adicionalmente, 
o aluno foi chamado à atenção devido a levantar todos os dedos quando mudava de ligadura, 
criando dificuldades técnicas. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções de timbre 

• Correção de embocadura 

• Técnica digital 

• Leitura rigorosa de partituras 
 

Comentários/observações 
Esta aula focou-se no desenvolvimento de uma embocadura estável em conformidade com o 
desenvolvimento sonoro do aluno; foram realizados diversos exercícios, todos com o mesmo 
objetivo: consciencializar o aluno para a produção de um som mais cuidado. 
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Relatório de aula – assistida 

N.º de aula 
3 

Data 
24-10-2019 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento baseados na 
escala de Dó Maior 

• Exercícios com boquilha 

• Exercícios com tudel 

• Escala de Ré Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 5) 

• A Rubicund Rat from Russia de Colin 
Cowles 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução de 4 semínimas em cada nota, tocadas de forma descendente (no âmbito de Dó5 

a Dó3), revelando domínio deste exercício.  
De forma a corrigir a sua embocadura e a melhorar o seu som, o aluno realizou alguns 
exercícios com sons de boquilha: tocou notas longas e estáveis; tocou diferentes notas apenas 
com a boquilha; e consciencializou-se da importância de fixar a boquilha com os dentes 
superiores. De seguida, executou algumas notas longas com o tudel e boquilha, de forma a 
manter a estabilidade 
Seguidamente, executou a escala de Ré Maior com diferentes articulações (ligado, staccato, 
2 notas repetidas em staccato). Tocou o arpejo, demonstrando algumas dificuldades na 
execução deste exercício; foi auxiliado pela professora, que o orientou na descoberta das 
notas do arpejo, tocando depois em simultâneo com o aluno. O aluno executou alguns destes 
exercícios com uma nota errada, tendo sido corrigido várias vezes pela professora. 
De seguida, foi executada a segunda parte do estudo n.º 5 do livro de Guy Lacour. O aluno 
demonstrou domínio da leitura das notas e do ritmo, contudo, demonstrou algumas 
dificuldades relacionadas com a técnica digital: no final de cada ligadura o aluno tinha por 
hábito levantar todos os dedos para depois os voltar a colocar quando iniciava a nota 
seguinte, quase como se cada vez que articulasse levantasse os dedos antes. Esta é uma 
questão que tem sido insistentemente trabalhada nas últimas aulas pela professora. Através 
de questões orientadoras colocadas pela professora, o aluno tomou consciência da sua 
técnica digital e do problema a ela associado. O estudo foi trabalhado frase a frase para que 
o aluno tivesse oportunidade de corrigir a sua técnica digital de forma consciente; para isso, 
o aluno tocou cada uma das frases em ligado e depois juntou as articulações que estavam 
escritas. Na parte final do estudo, o aluno aprendeu a executar um rallentando; serviu-se da 
exemplificação da professora com palmas como forma de compreender o que esta indicação 
significava. 
O último conteúdo abordado foi a peça A Rubicund Rat from Russia; o aluno executou-a na 
sua totalidade e depois executou pequenas secções da mesma, com o objetivo de melhorar 
alguns aspetos técnicos. A professora pediu ao aluno para reforçar a diferença entre cada 
uma das dinâmicas e consciencializou o aluno para os diferentes tipos de articulação escritos 
(e sobre qual utilizar em cada situação). Por último, tocou a nota final com maior rigor rítmico 
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(4 tempos) e sem perder o timbre da mesma. Foi alertado pela professora para não abrir a 
boca antes de terminar a nota (ou seja, enquanto estivesse a soprar). 

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções de timbre 

• Correção de embocadura 

• Técnica digital 

• Clareza e adequação da articulação 

• Contraste dinâmico 

• Significado de rallentando 
 

Comentários/observações 
Esta aula deu continuidade ao trabalho realizado anteriormente e procurou corrigir dois 
aspetos já mencionados em aulas anteriores: técnica digital e a embocadura. 
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Relatório de aula – assistida 

N.º de aula 
4 

Data 
31-10-2019 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
 
 
Por motivo de doença, não foi possível à professora estagiária assistir a esta aula. Por esta 
razão, não existem dados suficientes para a elaboração do relatório de aula. 
 
 
 
 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 
 

Comentários/observações 
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Relatório de aula – assistida 

N.º de aula 
5 

Data 
7-11-2019 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala de Ré Maior 

• Exercícios com boquilha e com tudel 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 5) 

• A Rubicund Rat from Russia de Colin 
Cowles 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partiturass 

• Lápis 

Resumo da aula 
O aluno realizou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior, que consistia 
na execução de notas longas (com a duração de 4 tempos) de Dó5 a Dó3 (descendentemente). 
Simultaneamente, foi corrigida a embocadura do aluno pela professora através de várias 
indicações verbais e físicas. De seguida, foi executada a escala de Ré Maior em staccato; 
novamente, o aluno demonstrou dificuldade em manter uma embocadura estável. Devido a 
isto, a realização da escala foi interrompida para dar lugar a um trabalho focado na 
embocadura, através da emissão de sons com o tudel e com a boquilha. Foram dadas várias 
indicações para a correção da embocadura focadas na posição do lábio inferior; o aluno 
revelou melhorias sonoras quando corrigia estes aspetos; no entanto, quando voltava a 
executar um exercício não focado na embocadura, voltava a perder a qualidade sonora e de 
embocadura. O trabalho continuou com a execução da escala, em que o aluno demonstrou 
alguns erros de notas. Foram trabalhadas duas secções da escala em que o aluno revelou 
dificuldades: a mudança de registo (entre Dó#4 e Ré4) e uma passagem nas notas agudas (Mi4 
e Fá#4). Este trabalho foi realizado através da execução repetida destas secções. Na execução 
total da escala foi pedido ao aluno para não respirar entre a mudança de registo, de forma a 
trabalhar o legato. O aluno trabalhou as últimas pautas do estudo n.º 5 do livro de Guy Lacour 
revelando alguma fragmentação da música; o trabalho do estudo foi realizado através da 
interpretação em conjunto com a professora, de forma a auxiliar o aluno na interpretação 
musical. No final, foi executado o estudo na sua totalidade. Ao longo do trabalho do estudo 
foram feitas referências constantes à embocadura do aluno. Para terminar a aula, o aluno 
executou a peça em conjunto com a professora. O aluno demonstrou uma articulação muito 
agressiva e descontextualizada, tendo sido sensibilizado para a realização de uma articulação 
mais cuidada e suave. No final, a professora propôs ao aluno tocar a obra de cor numa audição 
ao que este reagiu de forma positiva. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Correção de embocadura 

• Noções de timbre e de qualidade sonora 

• Destreza na mudança de registo 

• Técnica digital 

• Qualidade na articulação 

Comentários/observações 
O foco do trabalho desta aula foi a consciencialização do aluno acerca da embocadura e a 
correção da mesma, pois esta afeta diretamente a qualidade sonora do aluno. 
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Relatório de aula – assistida 

N.º de aula 
6 

Data 
14-11-2019 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º grau/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala de Ré Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 8) 

• A Rubicund Rat from Russia de Colin 
Cowles 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
 

Resumo da aula 
O aluno realizou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior (no âmbito 
descendente de Dó5 a Dó3), que consistia na execução do ritmo de 2 semínimas e uma mínima 
em cada nota. O aluno emitiu um ruído inusual enquanto tocava; no final da realização do 
exercício o aluno admitiu estar doente e ter algumas dificuldades em respirar. Este ruído não 
foi referido novamente, pois estava relacionado com a doença respiratória do aluno. 
 De seguida, foi executada a escala de Ré Maior em ligado e em staccato; o aluno revelou 
algumas dificuldades em manter uma embocadura correta, tendo ouvido várias indicações e 
correções verbais sobre a mesma. O aluno executou o arpejo sem grandes dificuldades, tendo 
trocado pontualmente algumas 2 notas. 
O aluno executou o início do estudo n.º 8 do livro de Guy Lacour, tendo demonstrado algumas 
dificuldades rítmicas na execução do mesmo; assim, a professora auxiliou-o através da 
execução rítmica do estudo com recurso a palmas em conjunto com o aluno. Quando o aluno 
interpretou novamente o estudo, não revelou dificuldades rítmicas. Ao longo do estudo 
revelou algumas dificuldades, mas que foram superadas. Apenas foram trabalhadas as 
primeiras 4 pautas do estudo, pois o aluno referiu que apenas tinha estudado aquela secção. 
A secção trabalhada do estudo foi executada novamente e o aluno revelou domínio da 
mesma. 
O último conteúdo trabalhado foi a peça e esta foi trabalhada por secções. Foram trabalhadas 
as questões usuais de articulação, fraseado e dinâmica; para além disso, foi posta em prática 
a memorização da mesma. O aluno revelou uma grande facilidade neste aspeto, devido ao 
trabalho realizado anteriormente, tanto na aula como no estudo individual. O aluno foi 
consciencializado acerca do tipo de articulação que se adequava à peça, procurando articular 
de uma forma mais suave. No final da aula, executou a peça na sua totalidade. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Correção de embocadura 

• Técnica digital 

• Expressividade na interpretação 

• Qualidade na articulação 

• Memorização 

• Rigor rítmico 

• Exploração dinâmica 

Comentários/observações 
O aluno revelou uma grande capacidade de memorização da peça, tendo este trabalho sido 
feito de forma quase imediata. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
7 

Data 
21-11-2019 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• A Rubicund Rat from Russia de Colin 
Cowles 

• Escala de Ré Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 8) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
O aluno realizou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução do ritmo mínima e duas semínimas em cada nota da escala (no âmbito de Dó5 a 
Dó3), tocada apenas de forma descendente.  
De seguida, o aluno trabalhou a peça A Rubicund Rat from Russia de Colin Cowles de cor. 
Executou a peça na sua totalidade com metrónomo e depois trabalhou pequenas secções da 
mesma. Foi dado um grande foco à capacidade interpretativa do aluno, procurando que este 
explorasse a expressividade musical através da imaginação de uma história relacionada com 
o título da peça. À medida que o aluno tocou a peça, a professora cooperante contou uma 
parte da história e auxiliou o aluno através da entoação de forma expressiva da melodia. Para 
terminar o trabalho da peça, o aluno executou novamente a peça na sua totalidade. 
O aluno executou a escala de Ré Maior e demonstrou dificuldades na execução coordenada 
da escala com o metrónomo. A professora auxiliou o aluno a sentir a pulsação e, desta vez, o 
aluno conseguiu executar a escala com o metrónomo. Na momento de marcação da escala 
para a próxima semana, o aluno aprendeu uma dedilhação auxiliar nova que o ajudará na 
execução do arpejo da escala de Fá Maior. 
O último conteúdo abordado na aula foi o estudo n.º 8 do livro de Guy Lacour. O aluno revelou 
domínio da secção inicial do estudo, mas algumas dificuldades de leitura na secção intermédia 
e na secção final. O aluno foi aconselhado a respirar apenas nos locais onde tem pausas 
escritas e voltou a tocar o estudo para experimentar esta indicação. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Coordenação digital com articulação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Expressividade na interpretação 

• Adequação das respirações 

• Memorização 

Comentários/observações 
Esta aula deu continuidade ao trabalho realizado anteriormente. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
8 

Data 
28-11-2019 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento baseado na 
escala de Dó Maior 

• Escala de Fá Maior 

• A Rubicund Rat from Russia de Colin 
Cowles 

• 50 études faciles et progressives de Guy 

Lacour (n.º 8) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
O aluno realizou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução do ritmo mínima e duas semínimas em cada nota da escala (no âmbito de Dó5 a 
Dó3), tocada apenas de forma descendente.  
De seguida, foi trabalhada a escala de Fá Maior em conjunto com o metrónomo. O aluno 
revelou dificuldades na execução da escala com as notas corretas tendo sido necessário 
repetir a escala várias vezes. Executou a escala em ligado, em staccato e 2 notas staccato; 
executou também o arpejo. 
O aluno executou o estudo n.º 8 do livro de Guy Lacour na sua totalidade. Demonstrou 
trabalho e um grande domínio do estudo, tendo-o executado sem dificuldades. 
De seguida, o aluno interpretou a peça A Rubicund Rat from Russia de Colin Cowles de cor na 
sua totalidade e não demonstrou nenhuma dificuldade. O trabalho da peça foi realizado com 
a interpretação da mesma sem recurso a partitura; foi realçada a importância do fraseado, de 
forma a interpretar a peça de forma mais expressiva. A professora auxiliou o aluno através da 
entoação da melodia de forma expressiva e aconselhou-o a tocar várias vezes a peça de cor 
durante o seu estudo. O aluno interpretou novamente a peça na sua totalidade de forma a 
consolidar o trabalho realizado nesta aula. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Estabilidade na pulsação 

• Destreza na articulação 

• Expressividade na interpretação 

• Memorização 

Comentários/observações 
O aluno revelou domínio dos vários conteúdos desta aula. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
9 

Data 
5-12-2019 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
 
 
 
Por motivo de falta do aluno D, esta aula não se realizou. 

Competências específicas desenvolvidas 
 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
10 

Data 
12-12-2019 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala de Fá Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 8) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partitura 

• Lápis 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução de 4 semínimas em cada nota, tocadas de forma descendente (no âmbito de Dó5 

a Dó3). De seguida executou a escala de Fá Maior em ligado e em staccato, demonstrando 
dificuldades na sua execução, através da presença de notas erradas. Devido a isto, a escala 
foi repetida algumas vezes, de forma a corrigir os erros cometidos anteriormente. O aluno 
executou o arpejo em ligado e não revelou dificuldades na execução deste exercício. Contudo, 
ao longo da execução da escala, o aluno revelou dificuldades em emitir som com uma 
embocadura correta; assim, foi corrigido várias vezes pela professora, tanto de forma verbal 
como física. Após estas correções, o aluno adotou uma embocadura adequada; no entanto, 
ao longo da restante parte da aula, foi perdendo a consciência das correções efetuadas 
anteriormente e voltou à embocadura inicial. 
O último conteúdo trabalhado foi o estudo n.º 8 do livro de Guy Lacour. O aluno demonstrou 
algumas dificuldades na execução contínua do estudo, pois parou de tocar por várias vezes 
devido a dificuldades de leitura. O trabalho do estudo foi dividido por secções e cada uma 
delas foi tocada várias vezes, por vezes em conjunto com a professora. Apesar disto, o aluno 
não conseguiu interpretar o estudo na sua totalidade de uma forma satisfatória. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza digital 

• Correção de embocadura 

• Leitura rigorosa de partituras 

Comentários/observações 
O aluno demonstrou algumas dificuldades ao longo da aula que serão trabalhadas durante o 
próximo período. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
11 

Data 
09-01-2020 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Escala de Dó Maior 

• Escala cromática 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 10) 

• A succulent snail sings before supper de 
Colin Cowles 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

Resumo da aula 
Devido à recente revisão efetuada no instrumento do aluno no período de férias de Natal, 
este executou a escala de Dó Maior como forma de verificar o seu funcionamento. Após a 
comprovação do estado do instrumento, o aluno executou a escala cromática (a partir de 
Dó3), de forma ascendente e descendente. O aluno demonstrou algumas dificuldades na 
execução da escala cromática pois é um conteúdo recente para o aluno. A escala foi 
interpretada numa pulsação lenta, de forma a que o aluno conseguisse assimilar as notas e 
foi repetida várias vezes, de forma a que o aluno conseguisse ultrapassar as suas dificuldades. 
De seguida, foi trabalhado um excerto do estudo n.º 10 do livro de Guy Lacour. O aluno 
interpretou-o sem grandes dificuldades e com uma qualidade satisfatória; o excerto foi 
repetido várias vezes sempre com velocidade crescente. 
Por último, o aluno realizou a primeira leitura da nova peça A succulent snail sings before 
supper; antes de iniciar o trabalho da peça, a professora fez uma explicação sobre o compasso 
em que esta está escrita (3/8). A leitura da peça foi feita frase a frase, com o auxílio da 
professora. O aluno demonstrou várias dificuldades relacionadas com a presença de notas 
com alterações e, também, dificuldades rítmicas. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza técnica 

• Destreza mental 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Conhecimentos teóricos sobre compassos e métrica 

Comentários/observações 
O aluno revelou capacidade de resolver de forma autónoma os desafios propostos pela 
professora. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
12 

Data 
16-01-2020 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Escala de Ré Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 10) 

• A succulent snail sings before supper, de 
Colin Cowles 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução do ritmo 2 semínimas e 1 mínima em cada nota da escala, no âmbito de Dó5 a 
Dó3. De seguida, executou a escala cromática (a partir de Dó3) em ligado, staccato e com 2 
notas repetidas em staccato. Demonstrou domínio técnico da escala, mas algum descontrolo 
sonoro. Ao marcar a escala para a semana seguinte, a professora pediu ao aluno que 
exemplificasse a mesma, de forma a assegurar que este a estudaria da forma correta. Assim, 
o aluno executou a escala de Ré Maior e o respetivo arpejo. 
O aluno executou um excerto do estudo n.º 10 do livro de Guy Lacour; a primeira execução 
foi numa pulsação mais lenta e as seguintes foram aumentando a velocidade de execução, 
fazendo um total de 3 execuções. O aluno demonstrou estudo e domínio do excerto do 
estudo. 
Por último, foi trabalhada a peça A succulent snail sings before supper. O aluno demonstrou 
dificuldades de leitura da peça e, como forma de o auxiliar, a professora entoou a peça 
enquanto este a interpretava. Apesar disto, o aluno ainda demonstrou dificuldades rítmicas 
e melódicas; para resolver esta situação, o aluno entoou a peça em conjunto com a 
professora, de forma a compreender a melodia e o ritmo da mesma. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza técnica 

• Destreza na articulação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Compreensão musical através da entoação 

Comentários/observações 
O aluno demonstrou domínio de todos os conteúdos da aula, com exceção da peça, que 
deverá estudar de forma mais aprofundada.  
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
13 

Data 
23-01-2020 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala de Ré Maior 

• Escala cromática 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 10) 

• A succulent snail sings before supper, de 
Colin Cowles 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução do ritmo 2 semínimas e 1 mínima em cada nota da escala, no âmbito de Dó5 a 
Dó3. De seguida, executou a escala de Ré Maior em staccato; o aluno executou novamente a 
escala em ligado, a pedido da professora, e revelou dificuldades na execução dos registos 
extremos do instrumento (registo agudo e registo grave). Devido a isto, foram realizados 
exercícios que procuraram trabalhar estes registos: execução repetida de fragmentos da 
escala nos registos mencionados. O aluno executou novamente a escala em ligado e em 
staccato, tendo demonstrado um maior domínio do instrumento. Perante a resposta positiva 
do aluno na execução destes exercícios, a professora apresentou-lhe um novo exercício: os 
intervalos de 3.as da escala. Por se tratar da primeira vez que executava este exercício, o aluno 
revelou algumas dificuldades na execução do exercício, mas, apesar disso, assimilou o mesmo 
de forma rápida. Seguidamente, executou o arpejo da escala. Por último, o aluno executou a 
escala cromática em ligado, com a marcação da pulsação pela professora. 
O aluno executou o estudo n.º 10 do livro de Guy Lacour, tendo revelado domínio da secção 
inicial do mesmo. Na secção intermédia, revelou algumas dificuldades relacionadas com a 
leitura das notas. Isto deveu-se ao facto de a secção inicial ter sido trabalhada em aulas 
anteriores, ao contrário da secção intermédia. 
O aluno executou a peça A succulent snail sings before supper; revelou algumas dificuldades 
de leitura rítmica, tendo sido prontamente corrigido pela professora, que o acompanhou na 
execução do estudo através da entoação da melodia. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Destreza técnica 

• Destreza na articulação 

• Domínio do registo agudo do instrumento 

• Domínio do registo grave do instrumento 

• Leitura rigorosa de partituras 

Comentários/observações 
O aluno demonstrou várias dificuldades nos conteúdos desta aula; no entanto, demonstrou, 
também, empenho e capacidade de as superar. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
14 

Data 
30-01-2020 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: Recursos materiais: 

Resumo da aula 
 
 
Por motivo de falta do aluno, esta aula não se realizou 

Competências específicas desenvolvidas 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
15 

Data 
06-02-2020 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Exercício no registo agudo do saxofone 

• Escala de Ré Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 10) 

• A succulent snail sings before supper, de 
Colin Cowles 

• Gaucy Galumping Grubs, de Colin 
Cowles 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução do ritmo 2 semínimas e 1 mínima em cada nota da escala, no âmbito de Dó5 a 
Dó3. De seguida, executou um exercício que consistia na execução contínua de uma sequência 
no registo agudo do saxofone, no âmbito de Do5 a Fá5. 
O aluno executou a escala e o arpejo de Ré Maior em ligado e em staccato demonstrando 
estudo e domínio destes exercícios. Devido ao seu bom desempenho nos exercícios 
anteriores, o aluno retomou a aprendizagem iniciada em aulas anteriores dos exercícios de 
intervalos de 2.as e de 3.as. Após ouvir uma explicação sobre a construção destes exercícios, o 
aluno executou-os revelando poucas dificuldades. 
O aluno executou o estudo n.º 10 do livro de Guy Lacour na sua totalidade. Revelou 
dificuldades em executar o estudo de forma contínua, sem paragens e sem hesitações. Na 
última secção do estudo, o aluno revelou várias dificuldades de leitura. Com a ajuda da 
professora, através da exemplificação e da entoação, o aluno conseguiu corrigir alguns destes 
aspetos. 
O aluno executou a peça A succulent snail sings before supper na sua totalidade sem 
apresentar nenhuma dificuldade. Devido à sua boa prestação nesta peça, o aluno escolheu 
em conjunto com a professora uma peça para ser trabalhada nas próximas aulas: Gaucy 
Galumping Grubs.  Devido ao desconhecimento do aluno relativamente ao compasso em que 
a peça estava escrita, este ouviu uma explicação sobre a métrica da mesma (6/8). Após isto, 
foi feita a primeira leitura da peça durante a aula, tendo o aluno sido acompanhado pela 
professora através da entoação.  

Competências específicas desenvolvidas 

• Domínio da região aguda do instrumento 

• Rigor na leitura de partituras 

• Destreza na articulação 

• Construção teórica de exercícios 

• Noções métricas 

Comentários/observações 
O aluno revelou bastantes capacidades e empenho nas aulas de instrumento. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
16 

Data 
13-02-2020 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: Recursos materiais:  
Resumo da aula 
 
Devido à falta da docente, esta aula não se realizou.  

Competências específicas desenvolvidas 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
17 

Data 
20-02-2020 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• A succulent snail sings before supper, de 
Colin Cowles 

• Escala de Ré Maior 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 14) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis  

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução do ritmo 2 semínimas e 1 mínima em cada nota da escala, no âmbito de Dó5 a 
Dó3. 
Ao iniciar a execução da peça A succulent snail sings before supper, o aluno revelou várias 
dificuldades de leitura; perante esta situação, a professora promoveu o trabalho da peça por 
secções pequenas. Cada uma das secções foi interpretada numa pulsação lenta, de forma a 
trabalhar pormenorizadamente aspetos rítmicos e aspetos de articulação; de seguida, as 
mesmas secções foram trabalhadas na pulsação habitual. Ao longo do trabalho da peça, a 
professora auxiliou o aluno através da entoação da mesma, corrigindo várias notas e dando 
conselhos interpretativos. De uma forma geral, o aluno revelou um timbre pouco cuidado, 
com a presença de vários guinchos e falta de suporte na coluna de ar; devido a isto, recebeu 
vários conselhos para melhorar estes aspetos. O aluno interpretou a peça na sua totalidade, 
demonstrando a correção de alguns dos aspetos trabalhados na aula. Foi dado um grande 
destaque ao trabalho da peça devido à futura participação do aluno numa audição. 
O aluno executou a escala de Ré Maior e o seu arpejo em ligado e em staccato, revelando 
estudo destes conteúdos. O aluno executou os intervalos de 2.as e 3.as após uma breve 
explicação de cada um deles. Ao executar estes exercícios demonstrou algumas hesitações. 
O aluno executou um excerto do estudo n.º 14 do livro de Guy Lacour; revelou algumas 
dificuldades na leitura do estudo e um som pouco cuidado. Recebeu novamente conselhos 
para a emissão de um timbre cuidado e estável, com incidência na embocadura. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Rigor rítmico 

• Destreza na articulação 

• Noções de timbre 

• Correção de embocadura 

• Expressividade na interpretação 

Comentários/observações 
Nesta aula, o aluno revelou um timbre pouco cuidado. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
18 

Data 
27-02-2020 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala de Dó Maior) 

• Escala de Ré Maior 

• Exercícios com boquilha 

• A succulent snail sings before supper, de 
Colin Cowles 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 14) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis  

Resumo da aula 
O aluno executou um exercício de aquecimento baseado na escala de Dó Maior que consistia 
na execução de 4 semínimas e, de seguida, uma nota com a duração de 4 tempos na oitava 
abaixo em cada uma das notas da escala. A professora alertou o aluno para o facto de ter 
colocado a palheta de forma incorreta, explicando-lhe como deveria recolocá-la. De seguida, 
foram emitidos sons apenas com a boquilha como forma de corrigir a embocadura do aluno 
através de indicações verbais e físicas. 
O aluno executou a escala de Ré Maior, demonstrando dificuldades na emissão das notas 
agudas devido a uma embocadura incorreta. Com o auxílio da professora (através de 
indicações físicas), o aluno realizou alguns exercícios no registo agudo com uma embocadura 
correta; desta forma, revelou maior facilidade de emissão e um som mais cuidado. 
O aluno interpretou a peça A succulent snail sings before supper na sua totalidade; revelou 
fragmentação do discurso e várias hesitações ao longo da sua interpretação. Ao longo do 
trabalho da peça, a professora procurou tornar o discurso do aluno mais fluído e musical 
através da entoação de passagens e da utilização de exemplos verbais. 
O aluno executou um excerto do estudo n.º 14 do livro de Guy Lacour e demonstrou 
dificuldade em manter um discurso contínuo, sem hesitações e com uma pulsação estável, 
devido às várias dificuldades de leitura apresentadas pelo mesmo. Este excerto foi trabalhado 
de forma pormenorizada através da repetição. 
Por último, o aluno interpretou novamente a peça A succulent snail sings before supper na 
sua totalidade, revelando repetidamente um timbre pouco cuidado. O aluno foi alertado para 
este aspeto por várias vezes ao longo da interpretação da peça tendo, no final, ouvido uma 
explicação dada pela professora sobre a importância de manter uma boa embocadura para 
produzir um bom som. A aula terminou com a indicação ao aluno de que este deveria tocar 
sempre de uma forma mais cuidadosa. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Noções de timbre 

• Correção de embocadura 

• Fluidez no discurso musical 

• Condução frásica 

• Estabilidade na pulsação 

Comentários/observações 
O aluno revelou um timbre pouco cuidado nesta aula devido a uma embocadura incorreta. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
19 

Data 
05-03-2020 

Horário 
17h50 – 18h35 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno D 

Ano/Grau: 
3.º ano/Iniciação musical 

Conteúdos:  Recursos materiais: 

Resumo da aula 
 
Esta aula não se realizou devido à falta do aluno por motivo de doença.  

Competências específicas desenvolvidas 

Comentários/observações 
 

 

 

Nota: devido à dinâmica familiar do aluno D, as aulas não presenciais lecionadas à distância 

ocorreram de forma assíncrona com recurso a gravações; desta forma, não foi possível efetuar 

relatórios da referida atividade letiva. 
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Classe de Conjunto (Música de Câmara) 
Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
1 

Data 
24-10-2019 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de Câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal  

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Acerta o passo; Ainda me 
recordo; Descendo a serra.  

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• 2 cadeiras  

• Partituras 

• Lápis 

• Telemóvel 

Resumo da aula 
A aula teve início com a apresentação do repertório a ser trabalhado, escolhido 
anteriormente pela professora cooperante (Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro Duetos). 
Após isto, foi feita uma leitura inicial de alguns dos duos escolhidos pela docente, tendo sido 
encontrado um problema com a notação dos mesmos. A partitura, para além de não indicar 
para que instrumento se destinava cada parte, estava escrita para instrumentos não 
transpositores (um deles em clave de Fá). Este aspeto desencadeou um problema de leitura, 
pois o saxofone é um instrumento transpositor e, usualmente, as suas peças são escritas na 
clave de Sol. Após várias tentativas, este problema foi resolvido através da atribuição da parte 
escrita em clave de Fá ao saxofone, tendo a aluna de a transpor. Foi realizada a leitura de 3 
duos de forma descontraída e sem grandes restrições nem indicações, pois ambas as aulas 
estavam a fazer a primeira leitura destas partituras. As alunas demonstraram algumas 
dificuldades de leitura, relacionadas com notas e ritmos; mesmo assim, tocaram os duos na 
sua totalidade de forma a obterem uma leitura geral das peças. A professora informou as 
alunas que irão participar num concerto em dezembro com o duo, inserido numa atividade 
realizada pela câmara municipal num espaço fora da escola. No final da aula foi ouvida uma 
gravação de um dos duos (Acerta o Passo), de forma a as alunas terem uma noção auditiva 
daquilo que devem procurar executar, assim como para conhecer o estilo musical destas 
obras.  

Competências específicas desenvolvidas 

• Leitura de partituras 

• Noções estilísticas 

• Comunicação musical 
 

Comentários/observações 
Esta foi a primeira vez que as alunas tocaram juntas e a primeira vez que tocaram com esta 
formação instrumental (saxofone e flauta). Esta aula constituiu-se como a apresentação deste 
novo projeto às alunas.  
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
2 

Data 
31-10-2019 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
 
 
Por motivo de doença, não foi possível à professora estagiária assistir a esta aula. Por esta 
razão, não existem dados suficientes para a elaboração do relatório de aula. 
 
 
 
 
 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 
 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
3 

Data 
7-11-2019 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
 
 
Por motivo de doença da aluna B, esta aula não se realizou. 
 
 
 
 
 

Competências específicas desenvolvidas 
 
 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
4 

Data 
14-11-2019 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Acerta o passo; Ainda me 
recordo. 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com a afinação dos instrumentos. Após isto, as alunas interpretaram o dueto 
Acerta o Passo; demonstraram domínio do texto musical, mas alguma incompreensão 
estilística. A peça foi dividida por secções e cada uma delas foi trabalhada de forma isolada. 
Foi pedido às alunas que executassem um excerto do dueto e, depois, foram introduzidas 
algumas alterações musicais, que procuraram dar uma maior fluidez e coerência estilística à 
sua interpretação. Estas alterações estão relacionadas com a direccionalidade das frases, com 
a articulação e com o equilíbrio dinâmico. Foi promovido o trabalho de música de câmara 
através da audição e do conhecimento das partes de ambos os instrumentos pelas duas 
alunas, pois na música de câmara é necessário ouvir de forma consciente a pessoa com quem 
se está a tocar. As alunas concordaram com todas as indicações e sugestões e rapidamente 
corrigiram a maioria dos aspetos mencionados. Este modelo de trabalho foi adotado para o 
trabalho das outras secções, ao longo de toda a peça. 
As alunas interpretaram o dueto Ainda me Recordo. Esta obra foi trabalhada de forma 
superficial pois as alunas demonstraram várias dificuldades na sua leitura e o modelo de 
trabalho adotado foi semelhante ao do dueto anterior. A peça foi trabalhada numa pulsação 
mais lenta do que a esperada, de forma a permitir que as alunas tivessem tempo de assimilar 
as indicações musicais e ler a partitura em simultâneo. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Comunicação musical 

• Capacidade de tocar em conjunto 

• Noções estilísticas 

• Adequação da articulação 

• Equilíbrio dinâmico 
 

Comentários/observações 
Foi dado um maior foco à peça Acerta o Passo devido à sua preparação prévia pelas alunas. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
5 

Data 
21-11-2019 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Acerta o passo; Ainda me 
recordo 

• Flower Duet de Lakmé 

• Double Helix de Jeremy Bell 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes  

• Partituras 

• Lápis 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
As alunas foram informadas de algumas atividades em que participarão nos próximos meses. 
Após a afinação dos instrumentos, as alunas executaram a peça Acerta o Passo na sua 
totalidade com metrónomo; de seguida, esta peça foi trabalhada por secções. As alunas 
revelaram dificuldades não só em aspetos musicais, mas também em aspetos técnicos; foram 
trabalhados aspetos de ritmo, de notas, de pulsação, de articulação e de fraseado. As alunas 
executaram novamente a peça na sua totalidade, no entanto, não conseguiram revelar 
domínio técnico e musical da obra. De seguida foi interpretada a peça Ainda me Recordo, 
também esta com metrónomo. Na execução desta peça, revelaram ainda mais dificuldades 
técnicas e de leitura do que a anterior. A peça foi trabalhada por secções e depois executada 
novamente na sua totalidade. 
Após o trabalho das peças estudadas, foi feita a primeira leitura da peça Flower Duet de 
Lakmé. As alunas leram a peça sem revelarem nenhuma dificuldade relevante, apenas as 
dificuldades decorrentes da leitura à primeira vista. 
O último conteúdo trabalhado foi a peça Double Helix, tendo também sido a primeira leitura 
desta peça. Foi utilizado o metrónomo na leitura da mesma; no entanto, devido à constante 
mudança de compassos da peça, foi necessária a ajuda da professora cooperante na leitura 
da peça. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Estabilidade na pulsação 

• Qualidade na articulação 

• Fraseado 

• Comunicação musical 

Esta aula deu continuidade ao trabalho realizado anteriormente. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
6 

Data 
28-11-2019 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Acerta o passo; Ainda me 
recordo 

• Flower Duet de Lakmé 
 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 

Resumo da aula 
Após a afinação realizada pelas alunas, estas interpretaram a peça Flower Duet; esta 
interpretação revelou falta de trabalho em conjunto e pouco conhecimento desta obra. Para 
além disto, as alunas não estavam conscientes sobre o resultado sonoro da peça que estavam 
a interpretar, traduzindo-se em desafinação, desencontros rítmicos e estaticidade da música. 
A professora estagiária realizou alguns exercícios que promoveram a audição e a afinação 
entre os dois instrumentos, que consistiram na execução de diferentes intervalos (8.as, 5.as e 
uníssonos) de forma consciente por parte de ambas as alunas, procurando vocalizar a nota 
pretendida e, assim, corrigir a afinação. Após isto, foi trabalhada a peça Flower Duet por 
secções, tendo sido realçada a importância do equilíbrio entre as vozes, da condução frásica 
e da qualidade da articulação. As alunas revelaram uma rápida compreensão e execução das 
indicações, tendo aplicado o trabalho realizado na primeira secção na secção final. Foram 
dadas algumas indicações performativas para a secção intermédia, que é solística, 
relacionadas com a clareza e assertividade de cada uma das partes. 
A aula prosseguiu com o trabalho dos dois duos de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Foi 
trabalhado o duo Ainda me Recordo em primeiro lugar e, de seguida, o duo Acerta o Passo. 
As alunas interpretaram-nos na sua totalidade e, depois, estes foram trabalhados por secções. 
Em cada uma das secções procurou dar-se importância à precisão rítmica, à comunicação 
musical entre as duas alunas e ao enquadramento estilístico. Foram realizados vários 
exercícios, dentre os quais a simplificação das partes (de forma a promover a compreensão 
da linha melódica) e mudanças no tipo de articulação (de forma a permitir que as alunas 
experimentassem várias hipóteses e pudessem escolher a mais adequada de acordo com o 
estilo musical). Foi ainda trabalhada a condução frásica, sendo este aspeto realçado através 
da introdução de dinâmicas e da racionalização das respirações. No final do trabalho de cada 
um dos duos, estes foram interpretados na sua totalidade como forma de preparação para os 
concertos futuros. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Qualidade na articulação 

• Condução frásica 

• Comunicação musical 

• Noções de afinação 

• Consciencialização musical 

• Noções performativas 

Comentários/observações 
Nesta aula foram trabalhados vários conteúdos de forma performativa, com o objetivo de 
preparar as alunas para os concertos que se irão realizar em breve. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
7 

Data 
5-12-2019 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• It’s beginning to look a lot like Christmas 

• Christmas Medley 

• Christmas Duet  

• Flower Duet de Lakmé 
 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
Após a afinação realizada pelas alunas estas realizaram a primeira leitura das três peças 
natalícias (It’s beginning to look a lot like Christmas; Christmas Medley; Christmas Duet) com 
a marcação da pulsação por parte da professora cooperante. As peças são de leitura acessível 
e resultam da adaptação de temas natalícios em forma de dueto. O trabalho realizado em 
cada uma das peças foi semelhante, seguindo o mesmo modelo de trabalho. As alunas 
interpretaram as peças na totalidade (com alguns erros e hesitações, devido a ser a primeira 
leitura das mesmas) e, de seguida, ouviram alguns conselhos interpretativos dados pela 
professora cooperante. A mesma sugeriu que a flauta oitavasse algumas passagens de forma 
a destacar o tema. Foram trabalhadas pequenas secções de forma isolada (geralmente 
secções em que as alunas demonstraram erros de leitura) e cada uma das peças foi tocada 
novamente na sua totalidade. Ao longo do trabalho destas peças, a afinação foi sendo 
corrigida por diversas vezes (devido a flutuações na mesma), foram trabalhadas questões 
musicais de fraseado e de expressividade, frequentemente com o acompanhamento entoado 
por parte da professora cooperante. 
No final da aula, as alunas tocaram a obra Flower Duet na sua totalidade e ouviram alguns 
conselhos por parte da professora cooperante relacionados com fluidez musical e o resultado 
sonoro e tímbrico. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Condução frásica 

• Comunicação musical 

• Noções de afinação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Estabilidade na pulsação 

• Expressividade na interpretação 

Comentários/observações 
Os conteúdos trabalhados nesta aula foram maioritariamente duos natalícios, devido à 
participação futura das alunas num concerto em que apenas se interpretará música de Natal. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
8 

Data 
12-12-2019 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• It’s beginning to look a lot like Christmas 

• Christmas Medley 

• Christmas Duet  

• Flower Duet de Lakmé 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Acerta o passo; Ainda me 
recordo 

• Adeste Fidelis 

• Hark! The Herald Angels Sing 

• The First Nöel 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
Esta aula foi dividida em duas partes: a primeira teve como objetivo ler e trabalhar algumas 
peças novas; a segunda parte teve como objetivo realizar um ensaio geral para o concerto 
que se realizará no próximo fim de semana. 
Após a afinação realizada pelas alunas, estas realizaram a primeira leitura de mais três duos 
natalícios (Adeste Fidelis; Hark! The Herald Angels Sing; The First Nöel). Estes duos natalícios 
são de leitura e preparação bastante acessível, contendo três conhecidos temas de Natal. 
Apesar da facilidade de leitura dos mesmos, as alunas ainda receberam algumas indicações 
interpretativas relacionadas com o carácter estilístico dos mesmos e o equilíbrio sonoro entre 
os dois instrumentos. De seguida, foram trabalhados os três duos natalícios lidos na última 
aula (It’s beginning to look a lot like Christmas; Christmas Medley; Christmas Duet). As alunas 
demonstraram estudo e trabalho dos mesmos e apenas foram necessárias algumas correções 
pontuais (geralmente de junção). 
Na segunda parte da aula, as alunas interpretaram parte do seu repertório simulando uma 
situação performativa. Não foi possível a interpretação da totalidade do repertório devido ao 
tempo reduzido de aula. Foram apenas interpretadas de forma performativa as peças Flower 
Duet, Ainda me Recordo, Acerta o Passo, The Herald Angels Sing; The First Nöel. 
Apesar de todo o trabalho desenvolvido nesta aula, as alunas foram aconselhadas a ensaiar 
novamente todo o repertório antes do próximo concerto. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Preparação artística 

• Noções performativas 

• Comunicação musical 

• Enquadramento estilístico 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Equilíbrio sonoro entre os instrumentos 

• Expressividade na interpretação 

Comentários/observações 
Esta foi a última aula antes da realização dos concertos; desta forma, parte da aula tomou a 
forma de um ensaio geral como forma de preparação para os mesmos. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
9 

Data 
09-01-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Acerta o passo; Ainda me 
recordo 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes  

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com a afinação dos instrumentos de forma autónoma pelas alunas. De 
seguida, foi discutido pelas mesmas e pela professora o repertório a trabalhar nas próximas 
aulas. 
Foi interpretado na totalidade o duo Acerta o passo; de seguida, a professora cooperante 
realizou alguns comentários sobre a interpretação das alunas e procedeu-se ao trabalho de 
pequenas secções com mais detalhe. Estas secções foram trabalhadas numa pulsação mais 
lenta e procurou-se corrigir aspetos de coordenação, junção e interpretação. As alunas 
conseguiram realizar as sugestões da professora cooperante e tocaram a peça novamente na 
sua totalidade de uma forma mais musical. 
Foi trabalhado o duo Ainda me recordo; as alunas demonstraram alguma insegurança na 
interpretação desta peça e necessitaram de repetir a entrada da peça várias vezes. Quando 
conseguiram estabilizar o início da peça, as alunas interpretaram-na na sua totalidade. 
Seguidamente, foram trabalhadas pequenas secções, devido a desencontros e falta de 
coordenação entre ambas as partes. Foram, ainda, acrescentadas indicações dinâmicas, de 
forma a tornar a interpretação da peça mais expressiva. A professora terminou a aula com a 
referência da importância da qualidade sonora dos instrumentos no resultado musical final. 
 

Competências específicas desenvolvidas 

• Expressividade na interpretação 

• Coordenação musical 

• Preparação artística 

• Adequação dinâmica 

• Qualidade sonora 

Comentários/observações 
As alunas irão participar numa audição na próxima semana e, nesta aula, prepararam de 
forma aprofundada o repertório para esse concerto. 

 

  



291 
 

Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
10 

Data 
16-01-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Descendo a Serra 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com uma conversa entre as alunas e a professora sobre a participação na 
audição da semana anterior. 
Foi feita uma releitura da peça Descendo a Serram, pertencente à coletânea de peças já 
trabalhada anteriormente (Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro Duetos). As alunas 
revelaram falta de conhecimento do texto musical, assim como várias dificuldades de leitura 
relacionadas com ritmo e altura das notas. A peça foi trabalhada numa pulsação bastante 
mais lenta do que a pulsação a que irá ser interpretada e foi trabalhada por secções. A 
professora orientou a leitura das alunas e auxiliou-as através da entoação de algumas 
passagens. Após a leitura de cada uma das secções foram trabalhados aspetos musicais 
relacionados com a articulação e o fraseado, de forma a explorar musicalmente a peça. 
Devido à falta de domínio do texto musical por parte das alunas, a aula acabou 10 minutos 
mais cedo. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Rigor rítmico 

• Adequação da articulação 

• Fraseado 

Comentários/observações 
Devido à falta de domínio do texto musical por parte das alunas, a aula acabou mais cedo. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
11 

Data 
23-01-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: Recursos materiais: 

Resumo da aula 
 
Por motivo de doença da aluna B, esta aula não se realizou. 

Competências específicas desenvolvidas 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
12 

Data 
30-01-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Descendo a Serra 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
Após a afinação dos instrumentos, as alunas procuraram interpretar a peça Descendo a Serra 
na sua totalidade; contudo, isto não foi possível devido a várias interrupções por causa de 
dificuldades demonstradas pelas alunas. Foi adotado o método de trabalho por secções 
utilizado nas aulas anteriores. Assim, as alunas trabalharam detalhadamente cada secção 
incidindo principalmente sobre aspetos de leitura rítmica e melódica, demonstrando pouca 
atitude performativa e consciência musical. A professora referiu várias vezes a necessidade 
de aproximar o tipo de articulação dos dois instrumentos. Ao longo do trabalho das várias 
secções da peça, foram surgindo dificuldades na compreensão musical da mesma; estas 
dificuldades relacionaram-se principalmente com a presença de notas erradas e ritmos 
imprecisos que criaram um fraseado pouco compreensível. Após várias repetições de cada 
uma das secções, a peça começou a fluir musicalmente e as alunas começaram a tomar 
consciência do fraseado musical da peça. No final da aula, a interpretação deste duo tornou-
se bastante mais musical e balançada, permitindo trabalhar alguns aspetos de fraseado.  

Competências específicas desenvolvidas 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Rigor rítmico 

• Adequação da articulação 

• Compreensão musical 

• Fraseado 

Comentários/observações 
Ambas as alunas revelam insegurança ao iniciar o trabalho musical em cada aula; a professora 
aconselhou-as a ensaiarem juntas, fora do tempo letivo, de forma a prepararem-se melhor 
para a aula. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
13 

Data 
06-02-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Descendo a Serra; Naquele 
Tempo 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 

Resumo da aula 
A aula teve início com o trabalho da peça Descendo a Serra; foi pedido às alunas para 
interpretarem a peça na sua totalidade, mas, devido a várias ocorrências, tal não foi possível. 
A peça foi trabalhada por secções, de forma a corrigir aspetos técnicos e musicais. O principal 
aspeto trabalhado ao longo de toda a aula foi a criação de um discurso musical coerente; as 
alunas revelaram falta de comunicação musical, diferentes formas de articular e falta de rigor 
na junção das duas partes. Foram trabalhadas pequenas passagens de forma isolada com o 
objetivo de colocar as alunas a ouvirem-se mutuamente e a interpretarem a peça com um 
fraseado musical semelhante e coerente. Foram realizados exercícios que evidenciaram o 
contraponto entre os dois instrumentos de forma a realçar a importância do estabelecimento 
de um discurso musical semelhante entre ambos. De forma a aproximar a articulação entre 
os dois instrumentos, foram realizados vários exercícios que se focaram na audição mútua 
dos dois instrumentos. Após todos estes exercícios, as alunas interpretaram a peça na sua 
totalidade; apesar de não revelarem a correção total de todos os aspetos, interpretaram a 
peça de uma forma mais musical e coerente.  
As alunas fizeram a primeira leitura da peça Naquele Tempo; revelaram várias dificuldades de 
leitura, mesmo esta tendo sido feita numa pulsação bastante lenta. Após alguns 
esclarecimentos teóricos sobre acidentes musicais, as alunas trabalharam a peça por 
pequenas secções em que os principais focos de trabalho foram a leitura com rigor rítmico e 
a junção das duas partes.  

Competências específicas desenvolvidas 

• Discurso musical coerente 

• Fraseado musical 

• Audição 

• Adequação da articulação 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Comunicação musical 

• Rigor rítmico 

Comentários/observações 
Apesar de todas as dificuldades demonstradas, as alunas revelaram bastante empenho em 
ultrapassá-las. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
14 

Data 
13-02-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
 
 Devido à falta da docente, esta aula não se realizou. 

Competências específicas desenvolvidas 

Comentários/observações 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
15 

Data 
20-02-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Naquele Tempo 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Telemóvel 

Resumo da aula 
Por sugestão das alunas, a aula teve início com a audição de uma gravação da peça Naquele 
Tempo. Após a audição da peça, foram tecidos alguns cometários e sugestões interpretativas 
sobre a mesma. 
Foi pedido às alunas para interpretarem a peça na sua totalidade; no entanto, tal não foi 
possível devido às várias dificuldades apresentadas pelas mesmas. Estas dificuldades 
relacionaram-se principalmente com a leitura e com a junção musical, pois as alunas 
revelaram não conhecer as partes uma da outra. A peça foi trabalhada por secções de forma 
individual e, posteriormente, em conjunto por ambas as alunas de forma a corrigir erros e a 
tornar a interpretação mais expressiva. No trabalho por secções foi dada ênfase à estabilidade 
na pulsação, ao rigor rítmico, à aproximação da articulação entre os dois instrumentos e à 
afinação. Foram realizados vários exercícios com o objetivo de trabalhar cada um destes 
aspetos em específico tendo, de uma forma geral, permitido às alunas ultrapassar as suas 
dificuldades momentaneamente. Após o trabalho de forma seccionada e pormenorizada, a 
peça foi trabalhada de uma forma mais geral. Foi pedido às alunas para a interpretarem na 
sua totalidade com uma preocupação musical e estilística, tendo sido feita referência à 
gravação ouvida no início da aula. As alunas demonstraram preocupação e esforço em realizar 
o exercício requerido, no entanto, não conseguiram interpretar a peça na sua totalidade 
devido a desencontros causados por dificuldades de leitura e falta de audição do resultado 
musical. Para terminar a aula, as alunas ouviram algumas recomendações sobre a importância 
de se ouvirem enquanto interpretam a obra, de forma a tocarem de uma forma mais coerente 
e facilitarem a junção das duas partes. 

Competências específicas desenvolvidas 

• Discurso musical coerente 

• Fraseado musical 

• Audição 

• Expressividade na interpretação 

• Enquadramento estilístico 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Comunicação musical 

Comentários/observações 
As alunas devem prestar mais atenção ao resultado musical sonoro produzido. 
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Relatório de aula - lecionada 

N.º de aula 
16 

Data 
27-02-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Descendo a Serra; Naquele 
Tempo 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Metrónomo 

Resumo da aula 
A aula teve início com a contextualização do trabalho que iria ser realizado nesta aula (mais 
focado na audição e na comunicação musical, de forma a promover a junção de ambas as 
partes). As alunas executaram a peça Descendo a serra na sua totalidade, revelando as 
mesmas dificuldades das aulas anteriores, relacionadas com a junção musical. De seguida, a 
peça foi trabalhada por secções. As alunas foram questionadas acerca da parte instrumental 
uma da outra em secções específicas, com o objetivo de verificar o conhecimento das 
diferentes partes. Após se verificar que as alunas não possuíam conhecimento das duas 
partes, foram realizados vários exercícios com o objetivo de as consciencializar sobre as 
mesmas. As alunas executaram vocalmente o ritmo do saxofone em conjunto com 
metrónomo; de seguida, realizaram o mesmo exercício com o ritmo da flauta; por fim, 
executaram vocalmente os dois ritmos em conjunto e, na última vez que executaram o 
exercício, trocaram e executaram as partes uma da outra. Estes exercícios permitiram às 
alunas conhecerem ambas as partes e, simultaneamente, corrigirem algumas imprecisões 
rítmicas. De seguida, ao interpretarem a peça em conjunto revelaram mais coerência e junção 
musical. Este método de trabalho foi repetido em cada uma das secções da peça; no entanto, 
as alunas não revelaram tão bons resultados em todas as secções devido a dificuldades 
técnicas individuais. Foi pedido às alunas para interpretarem a peça Naquele tempo na sua 
totalidade; no entanto, tal não foi possível devido a dificuldades apresentadas pelas alunas. 
Apesar do trabalho minucioso da aula anterior, as alunas revelaram muitas dificuldades em 
manter a pulsação, em tocar juntas e em ouvir-se mutuamente. Esta peça também foi 
trabalhada por secções seguindo o modelo de trabalho da peça anterior. Ao longo do trabalho 
da peça as alunas foram revelando muitas dificuldades técnicas que deverão ser trabalhadas 
de forma individual. No final da aula, as alunas ouviram alguns conselhos sobre a importância 
do estudo individual.  

Competências específicas desenvolvidas 

• Audição 

• Comunicação musical 

• Junção musical 

• Leitura rigorosa de partituras 

• Rigor rítmico 

• Estabilidade na pulsação 

Comentários/observações 
As alunas revelam necessidade de estudar as suas partes individuais de forma aprofundada 
para otimizarem o seu trabalho em contexto de aula. 
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Relatório de aula - assistida 

N.º de aula 
17 

Data 
05-03-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Conteúdos: 
 

Recursos materiais: 
 

Resumo da aula 
  
Esta aula não se realizou devido à falta de uma das alunas por motivo de doença. 

Competências específicas desenvolvidas 
 

Comentários/observações 
 

 

Nota: devido à adoção de procedimentos de ensino à distância, as aulas de Classe de Conjunto 

foram suspensas até ao final do ano letivo. 
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Anexo IV - Planificações de aula 

Aluno A 
Planificação de Aula 

N.º de aula 
2 

Data 
17-10-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Contextualização 
O aluno é interessado e empenhado, obtendo geralmente bons resultados no saxofone. O 
trabalho realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais do 
mesmo. Nesta aula, irá rever alguns dos conteúdos trabalhados na aula anterior e iniciar o 
trabalho de novos conteúdos. 
 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 
como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 
cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 
desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Conhece e executa diferentes 
métricas 

• Possui uma técnica digital regular 
e clara 

• Interpreta de forma expressiva a 
peça e os estudos 

• Lê partituras de forma rigorosa, 
incorporando vários elementos 
musicais: dinâmicas, articulação, 
pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Toca em conjunto com o piano de 
forma autónoma 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar saxofone 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Saber ler e compreender a notação 
musical 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de comunicar 
musicalmente com a pianista 

• Ser capaz de compreender o 
sistema métrico musical 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional de forma autónoma 

• Ser capaz de executar escalas com 
diversas articulações 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 
os estudos de forma expressiva 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseado na 
escala cromática) 

• Escala cromática 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 
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• Escala de Lá menor 

• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – II – 9-13) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 39 e 42) 

• Forest Echo de R. M. Endresen 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após montar o instrumento (5’), o aluno realizará um exercício de aquecimento baseado na 
escala cromática; este consistirá em tocar notas com a duração de 4 tempos (pulsação a 100 
bpm) à distância de oitavas em toda a extensão do instrumento (de forma ascendente e 
descendente) (5’). 
De seguida, será trabalhada a escala cromática em toda a sua extensão e com diferentes 
articulações. O aluno executará a escala de Lá menor nas suas 3 formas (natural, harmónica 
e melódica), o arpejo menor e respetivas inversões, assim como os intervalos de 2.as, 3.as, 4.as, 
5.as. De acordo com a prestação do aluno, poderá ser requerido algum exercício extra que o 
auxilie na execução dos exercícios previstos (20’).  
De seguida, serão executados os exercícios mecânicos; serão trabalhados em ligado e em 
staccato e será dada uma grande atenção à estabilidade na pulsação (10’). 
Os estudos previstos para esta aula serão trabalhados de forma individual e o plano de 
trabalho para os mesmos dependerá do resultado apresentado pelo aluno. O aluno irá 
interpretá-los na totalidade, prosseguindo-se para um trabalho mais pormenorizado e 
detalhado para, novamente, os executar na totalidade (25’). Ao longo do trabalho destes 
estudos, o aluno repetirá secções e realizará exercícios propostos pela professora estagiária, 
de modo a auxiliar a sua interpretação dos estudos. 
A peça será trabalhada em conjunto com o piano, sendo o objetivo principal desenvolver a 
autonomia do aluno a tocar em conjunto com o piano. Serão realizados vários exercícios em 
função do trabalho apresentado pelo aluno. Adicionalmente (e sem o piano), serão 
trabalhadas secções específicas em que o aluno demonstre dificuldades (25’). 
 

Comentários/observações 
Esta planificação procura dar continuidade ao trabalhado realizado anteriormente e, 
simultaneamente, introduzir novas capacidades a desenvolver no aluno. 

 

  



301 
 

Planificação de Aula 

N.º de aula 
3 

Data 
24-10-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Contextualização 
O aluno é interessado e empenhado, obtendo geralmente bons resultados no saxofone. Na 
próxima semana (dia 28 de outubro) irá participar numa audição, onde interpretará a obra 
trabahada nas últimas aulas (Forest Echo de R. M. Endresen). 
 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 
como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 
cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 
desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente. 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Conhece e executa diferentes 
métricas 

• Possui uma técnica digital regular 
e clara 

• Interpreta a peça e os estudos de 
forma expressiva 

• Lê partituras de forma rigorosa, 
incorporando vários elementos 
musicais: dinâmicas, articulação, 
pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Toca em conjunto com o piano de 
forma autónoma 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar saxofone 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Saber ler e compreender a notação 
musical 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de comunicar 
musicalmente com a pianista 

• Ser capaz de compreender o 
sistema métrico musical 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional de forma autónoma 

• Ser capaz de executar escalas com 
diversas articulações 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 
os estudos de forma expressiva 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseado na 
escala cromática) 

• Escala cromática 

• Escala de Fá# menor 

• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – II – 14-16) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 
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• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 42 e 43) 

• Forest Echo de R. M. Endresen 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após o aluno montar o instrumento (5’), será realizado um exercício de aquecimento baseado 
na escala cromática: a escala será executada na sua totalidade (em toda a extensão do 
instrumento) com a repetição de cada nota 4 vezes (4 semínimas, numa pulsação de 100 
bpm). De seguida, o aluno executará a escala cromática, explorando diferentes métricas 
através da execução da mesma; para isso, executará, também, diferentes articulações (2 
ligadas/2 ligadas; 3 ligadas/3 ligadas; 4 staccato /4 ligadas) e diferentes figuras inerentes à 
pulsação (colcheias, tercinas e semicolcheias). Na escala de Fá# menor, serão exploradas as 3 
formas da escala acompanhadas de uma explicação teórica (como forma de rever o aprendido 
na última aula). Para além disso, serão realizados exercícios de intervalos de 3.as, 4.as e 5.as, 
arpejo e suas inversões (15’). 
Após isto, o aluno executará os exercícios mecânicos com diferentes articulações (ligado, 
staccato, 4 ligadas/4 staccato) e diferentes pulsações (10’). 
O estudo n.º 42 do livro de Guy Lacour será interpretado na sua totalidade e depois será 
trabalhado pormenorizadamente. Este trabalhado estará dependente do resultado 
apresentado pelo aluno, mas serão reforçadas questões de métrica, fraseado, articulação e 
dinâmica (15’). O estudo n.º 43 do livro de Guy Lacour seguirá os mesmos moldes de trabalho 
do anterior, no entanto, os aspetos que serão mais focados serão a expressividade, o legato 
e a clareza (15’). 
Por último, o aluno trabalhará a peça em conjunto com o piano, executando-a uma vez na sua 
totalidade e, depois, trabalhando pequenas secções onde surgirem dúvidas e aspetos a 
trabalhar. A peça será novamente interpretada na sua totalidade como forma de preparação 
da audição da semana seguinte. O aluno realizará alguns exercícios propostos pela professora 
estagiária que se focarão em aspetos musicais a serem melhorados, focados principalmente 
na articulação (30’). 
 

Comentários/observações 
Esta planificação procura dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente e, 
simultaneamente, preparar o aluno para a audição da semana seguinte. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
6 

Data 
14-11-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Contextualização 
O aluno é interessado e empenhado, obtendo geralmente bons resultados no saxofone. O 
trabalho realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais do 
mesmo, assim como prepará-lo para audições futuras. Nesta aula serão introduzidos novos 
conteúdos. 
 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 
como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 
cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 
desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente. 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Conhece e executa diferentes 
métricas 

• Possui uma técnica digital regular 
e clara 

• Interpreta a peça e os estudos de 
forma expressiva 

• Lê partituras de forma rigorosa, 
incorporando vários elementos 
musicais: dinâmicas, articulação, 
pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Toca em conjunto com o piano de 
forma autónoma 

• Explora as dinâmicas nos 
diferentes registos do saxofone 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar saxofone 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Saber ler e compreender a notação 
musical 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de comunicar 
musicalmente com a pianista 

• Ser capaz de compreender o 
sistema métrico musical 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional de forma autónoma 

• Ser capaz de executar escalas com 
diversas articulações 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 
os estudos de forma expressiva 

• Ser capaz de controlar as 
dinâmicas em todos os registos do 
instrumento 

Conteúdos: Recursos materiais: 

• Saxofone 
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• Exercícios de aquecimento (baseado na 
escala cromática) 

• Escala cromática 

• Escala de Fá Maior 

• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – II – 15-16; A – III – 1-2) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 43 e 44) 

• School Musician de R. M. Endresen 

• Estante 

• Partituras 

• Piano e banco de piano 

• Lápis 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após o aluno montar o instrumento (5’), será executado um exercício de aquecimento 
baseado na escala cromática com a exploração de dinâmicas: será tocada a escala em toda a 
extensão do instrumento (cada nota com a duração de 8 tempos, 100 bpm) e cada nota 
incorporará um crescendo e um decrescendo progressivo, procurando o equilíbrio entre as 
duas dinâmicas. De seguida, o aluno executará a escala cromática, explorando diferentes 
métricas através da execução da mesma; para isso, executará, também, diferentes 
articulações (2 ligadas/2 ligadas; 3 ligadas/3 ligadas; 4 staccato/4 ligadas) e diferentes figuras 
inerentes à pulsação (colcheias, tercinas e semicolcheias). A escala de Fá Maior será 
executada em ligado e em staccato; serão realizados os exercícios de arpejo com inversões, 
intervalos de 5.as, 6.as, 7.as e 8.as (15’). 
Após isto, o aluno executará os exercícios mecânicos com diferentes articulações (ligado, 
staccato, 4 ligadas/4 staccato) e diferentes pulsações (10’). 
O estudo n.º 43 do livro de Guy Lacour será interpretado na sua totalidade e depois será 
trabalhado pormenorizadamente. Este trabalhado dependerá do resultado apresentado pelo 
aluno, mas serão reforçadas questões de fraseado, legato, expressividade, afinação e 
dinâmica (15’). O estudo n.º 43 do livro de Guy Lacour seguirá os mesmos moldes de trabalho 
do anterior, no entanto, os aspetos que serão mais focados serão a clareza, a estabilidade da 
pulsação, a métrica, a articulação e o contraste dinâmico (15’). 
Por último, o aluno trabalhará a peça em conjunto com o piano, executando-a uma vez na sua 
totalidade e, depois, trabalhando pequenas secções onde surgirem dúvidas e aspetos a 
trabalhar. O aluno realizará alguns exercícios propostos pela professora estagiária e que se 
focarão em aspetos musicais a serem melhorados, focados principalmente na articulação, 
fraseado e expressividade. Será feita a primeira sessão de avaliação do projeto de 
investigação da professora estagiária; esta consistirá na gravação de uma execução da peça e 
do preenchimento de questionários relativos a essa execução/peça (por parte do aluno e das 
professoras) (30’). 
 

Comentários/observações 
Esta planificação procura dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente e introduzir 
o conceito de controlo dinâmico ao aluno. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
10 

Data 
12-12-2019 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Contextualização 
O aluno é interessado e empenhado, obtendo geralmente bons resultados no saxofone. O 
trabalho realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais do 
mesmo, assim como prepará-lo para audições futuras. Esta será a última aula do período. 
 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 
como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 
cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 
desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente. 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Conhece e executa diferentes 
métricas 

• Possui uma técnica digital regular 
e clara 

• Interpreta a peça e os estudos de 
forma expressiva 

• Lê partituras de forma rigorosa, 
incorporando vários elementos 
musicais: dinâmicas, articulação, 
pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Toca em conjunto com o piano de 
forma autónoma 

• Mantém a afinação em todos os 
registos do saxofone 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar saxofone 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Saber ler e compreender a notação 
musical 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de comunicar 
musicalmente com a pianista 

• Ser capaz de compreender o 
sistema métrico musical 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional de forma autónoma 

• Ser capaz de executar escalas com 
diversas articulações 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 
os estudos de forma expressiva 

• Saber afinar  

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseado na 
escala cromática) 

• Escala de Sib Maior 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Piano e banco de piano 
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• Exercices mécaniques pour tous les 
saxophones de Jean-Marie Londeix – 
2ème cahier (A – III – 6-11) 

• 50 études faciles et progressives de Guy 
Lacour (n.º 45 e 46) 

• School Musician de R. M. Endresen 

• Vacances de J. M. Damase 

• Lápis 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após o aluno montar o instrumento (5’), será realizado um exercício de aquecimento baseado 
na escala cromática que consistirá na execução da escala ascendentemente à distância de 
oitavas em notas com a duração de 4 tempos (5’). A escala de Sib Maior será executada com 
diferentes articulações (2 staccato/2 ligadas; 3 ligadas/3 staccato; 4 ligadas/4 ligadas); serão 
executados os intervalos de 2.as, 3.as, 4.as, 5.as, 6.as, 7.as e 8.as e o arpejo com inversões (15’). 
Após isto, o aluno executará os exercícios mecânicos com diferentes articulações (ligado, 
staccato, 4 ligadas/4 staccato) e diferentes pulsações (10’). 
O estudo n.º 45 do livro de Guy Lacour será interpretado na sua totalidade e depois será 
trabalhado pormenorizadamente. Serão trabalhadas as principais dificuldades demonstradas 
pelo aluno na última aula, relacionadas com a leitura de notas com bemóis e a leitura rítmica. 
Para além destes aspetos, serão ainda trabalhados aspetos interpretativos, relacionados com 
o fraseado e as dinâmicas. No final do trabalho, o estudo será interpretado na sua totalidade 
(15’). 
O estudo n.º 46 do livro de Guy Lacour seguirá os mesmos moldes de trabalho do anterior, no 
entanto, os aspetos que serão mais focados serão a regularidade rítmica e a articulação (15’). 
O aluno trabalhará a peça School Musician em conjunto com o piano, executando-a uma vez 
na sua totalidade e, depois, trabalhando pequenas secções. Será feita a terceira sessão de 
avaliação do projeto de investigação da professora estagiária; esta consistirá na gravação de 
uma execução da peça e do preenchimento de questionários relativos a essa execução/peça 
(por parte do aluno e das professoras) (10’). 
Por último, será trabalhada a peça Vacances de J. M. Damase. Esta peça será trabalhada 
apenas por secções, pois encontra-se numa fase inicial de trabalho; será destacado o aspeto 
rítmico (aspeto em que o aluno demonstrou dificuldades na semana anterior) e o aspeto 
frásico (importante para a compreensão musical da peça). Serão realizados vários exercícios 
que promovam o trabalho destes aspetos e que promovam a resolução de outras dificuldades 
apresentadas pelo aluno (15’). 

Comentários/observações 
Esta planificação procura dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente e iniciar o 
trabalho de conteúdos que serão explorados no 2.º período.  
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
19 

Data 
05-03-2020 

Horário 
11h50 – 13h20 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Contextualização 
O aluno é interessado e empenhado, obtendo geralmente bons resultados no saxofone. O 
trabalho realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais do 
mesmo. Nesta aula irá rever a peça Valse Vanité e continuar o trabalho da peça Aquarius. 
 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 
como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 
cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 
desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Conhece e executa diferentes 
métricas 

• Possui uma técnica digital regular 
e clara 

• Interpreta as peças de forma 
expressiva 

• Lê partituras de forma rigorosa, 
incorporando vários elementos 
musicais: dinâmicas, articulação, 
pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Perceciona a sua afinação e 
corrige-a 

• Toca em conjunto com o piano de 
forma autónoma 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar saxofone 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Saber ler e compreender a notação 
musical 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de comunicar 
musicalmente com a pianista 

• Ser capaz de compreender o 
sistema métrico musical 

• Ser capaz de executar mudanças 
métricas 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional de forma autónoma 

• Ser capaz de executar escalas com 
diversas articulações 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 
os estudos de forma expressiva 

• Ser capaz de afinar 

Conteúdos: Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Estante 
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• Exercícios de aquecimento (baseados na 
escala de Dó Maior e na escala 
cromática) 

• Escala cromática 

• Escala de Ré menor 

• Valse Vanité de Rudy Wiedoeft 

• Aquarius de Barry Cockcroft 

• Partituras 

• Lápis 

• Afinador 

• Piano e banco de piano 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após montar o instrumento (5’), o aluno realizará um exercício de aquecimento baseado na 
escala de Dó Maior que consistirá na execução de 4 semínimas em cada uma das notas da 
escala, no âmbito de Dó5 a Dó3 (tocadas de forma descendente) (5’). De seguida, executará 
um exercício baseado na escala cromática que consistirá na execução da escala à distância de 
oitavas com afinador, como forma de se consciencializar para a sua afinação, corrigindo-a (5’). 
De seguida, será trabalhada a escala cromática em toda a sua extensão e com diferentes 
articulações. 
O aluno executará a escala de Ré menor nas suas 3 formas (natural, harmónica e melódica), 
o arpejo menor e respetivas inversões, assim como os intervalos de 2.as, 3.as, 4.as, 5.as, 6.as, 7.as 
e 8.as. De acordo com a prestação do aluno, poderá ser requerido algum exercício extra que 
o auxilie na execução dos exercícios previstos (30’).  
O aluno trabalhará a peça Valse Vanité em conjunto com o piano simulando um contexto 
performativo, com o objetivo de preparar a sua apresentação pública na próxima semana. De 
acordo com a prestação do aluno, serão trabalhadas secções específicas desta peça (20’). 
O aluno trabalhará a peça Aquarius por secções. Serão identificadas as principais dificuldades 
do aluno na execução de cada uma das secções e estas serão trabalhadas de forma 
pormenorizada através da realização de exercícios propostos pela professora estagiária. De 
uma forma geral, os principais aspetos que serão trabalhados nesta obra serão a estabilidade 
da pulsação, as mudanças métricas, a regularidade digital e o fraseado (30’). 

Comentários/observações 
Esta planificação procura dar continuidade ao trabalhado realizado anteriormente e, 
simultaneamente, introduzir novas capacidades a desenvolver no aluno. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
23 

Data 
14-05-2020 

Horário 
16h0 – 16h30 

Aula virtual através 
de Microsoft 
Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Contextualização 
Devido à pandemia COVID-19 foi adotado o ensino à distância com recurso à plataforma 
Microsoft Teams, tendo o horário das aulas de instrumento sido reduzido. O aluno é 
interessado e empenhado, obtendo geralmente bons resultados no saxofone. O trabalho 
realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais do mesmo. 
 

Objetivos gerais 

• Adota o ensino à distância 

• Possui uma técnica instrumental 
desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Adapta o seu método de trabalho 

para uma forma de trabalho mais 

autónoma e à distância  

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Conhece e executa diferentes 
métricas 

• Possui uma técnica digital regular 
e clara 

• Interpreta as peças de forma 
expressiva 

• Lê partituras de forma rigorosa, 
incorporando vários elementos 
musicais: dinâmicas, articulação, 
pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

Competências a desenvolver 

• Saber tocar saxofone 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Saber ler e compreender a notação 
musical 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender o 
sistema métrico musical 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional de forma autónoma 

• Ser capaz de executar escalas com 
diversas articulações 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 
os estudos de forma expressiva 

• Ser capaz de interpretar peças de 
diferentes géneros musicais com 
uma linguagem estilisticamente 
adequada 

Conteúdos: 

• Escala cromática 

• Escala de Láb Maior 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 
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• Exercices journaliers de Klosé/Marcel 
Mule (n.º 1 e 3) 

• Leo de Barry Cockcroft 

• Scorpio de Barry Cockcroft 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
O aluno irá executar a escala cromática em ligado e em staccato; na execução da escala em 
staccato, será realizado um trabalho de velocidade na mesma, com o objetivo de tornar a 
articulação mais rápida e mais leve. De seguida, o aluno irá executar a escala de Láb Maior 
em ligado, os intervalos de 6.as, 7.as e 8.as e o arpejo e respetivas inversões (10’). 
Seguidamente, irão ser trabalhados os 2 estudos do livro Exercices journaliers de 
Klosé/Marcel Mule; nestes estudos, de carácter maioritariamente técnico, será dada uma 
grande importância à estabilidade da pulsação e à regularidade digital. Será proposto um 
desafio no estudo n.º 1: a interpretação da totalidade do estudo em staccato, com o objetivo 
de trabalhar novamente a destreza na articulação (10’). 
Por último, serão trabalhadas duas peças da coleção Zodiac do compositor Barry Cockcroft: 
Leo e Scorpio. Nestas peças será dado um grande foco à interpretação com uma linguagem 
estilisticamente adequada, que se concretiza no tipo de articulação adotada e na 
compreensão do swing, no caso da peça Leo (10’). 

Comentários/observações 
Esta planificação procura dar continuidade ao trabalhado realizado anteriormente. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
24 

Data 
21-05-2020 

Horário 
16h0 – 16h30 

Aula virtual através 
de Microsoft 
Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluno A 

Ano/Grau: 
6.º ano/2.º grau 

Contextualização 
Devido à pandemia COVID-19 foi adotado o ensino à distância com recurso à plataforma 
Microsoft Teams, tendo o horário das aulas de instrumento sido reduzido. O aluno é 
interessado e empenhado, obtendo geralmente bons resultados no saxofone. O trabalho 
realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais do mesmo e, 
nesta aula, o aluno irá rever alguns conteúdos anteriores (estudo n.º 3 e peça Scorpio) e 
explorar novos conteúdos (Escala de Réb Maior e estudo n.º 4). Destaca-se o alto nível de 
dificuldade destes conteúdos para um aluno de 2.º grau. 
 

Objetivos gerais 

• Adota o ensino à distância 

• Possui uma técnica instrumental 
desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Adapta o seu método de trabalho 

para uma forma de trabalho mais 

autónoma e à distância  

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Conhece e executa diferentes 
métricas 

• Possui uma técnica digital regular 
e clara 

• Interpreta a peça de forma 
estilisticamente adequada 

• Lê partituras de forma rigorosa, 
incorporando vários elementos 
musicais: dinâmicas, articulação, 
pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

Competências a desenvolver 

• Saber tocar saxofone 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Saber ler e compreender a notação 
musical 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender o 
sistema métrico musical 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional de forma autónoma 

• Ser capaz de executar escalas com 
diversas articulações 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 
os estudos com acuidade técnica 

• Ser capaz de interpretar peças de 
diferentes géneros musicais com 
uma linguagem estilisticamente 
adequada 
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Conteúdos: 

• Escala de Réb Maior 

• Exercices journaliers de Klosé/Marcel 
Mule (n.º 3 e 4) 

• Scorpio de Barry Cockcroft 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
O aluno irá executar a de Réb Maior em ligado e em staccato e, de seguida, os intervalos de 
2.as, 3.as, 4.as e 5.as e o arpejo e respetivas inversões (10’). 
Seguidamente, irão ser trabalhados os 2 estudos do livro Exercices journaliers de 
Klosé/Marcel Mule; nestes estudos, de carácter maioritariamente técnico, será dada uma 
grande importância à estabilidade da pulsação e à regularidade digital, assim como ao 
estabelecimento de pontos de apoio (10’). 
Por último, será trabalhada a peça Scorpio do compositor Barry Cockcroft. Será dada uma 
grande importância à regularidade digital e à estabilidade da pulsação, devido ao carácter 
técnico e estático da peça (10’). 

Comentários/observações 
Esta aula será constituída por conteúdos bastante exigente para o aluno. 

 

  



313 
 

Aluna B 
Planificação de Aula 

N.º de aula 
2 

Data 
16-10-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/6.º grau 

Contextualização 
A aula encontra-se a terminar o Ensino Secundário (no qual terá de realizar um recital final) e 
pretende concorrer ao Ensino Superior. A planificação anual de trabalho da aluna tem em 
conta estes dois aspetos e o seu objetivo é prepará-la para os mesmos. Assim, esta será uma 
aula semelhante às anteriores que pretende dar continuidade ao trabalho já realizado. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 

como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 

cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 

desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 

articulações 

• Conhece e executa diferentes 

métricas 

• Possui uma técnica digital regular 

e clara 

• Interpreta de forma expressiva a 

peça e os estudos 

• Lê partituras de forma rigorosa, 

incorporando vários elementos 

musicais: dinâmicas, articulação, 

pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Toca em conjunto com o piano de 
forma autónoma 

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Apresenta um timbre focado, 
controlado e cuidado 

• Explora estilisticamente a peça 

Competências a desenvolver 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de interpretar obras com uma 
atitude performativa 

• Ser capaz de trabalhar de forma 

autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender notação 

musical de forma rigorosa 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar passagens 

técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 

os estudos de forma expressiva 

• Ser capaz de comunicar 

musicalmente com a pianista 

• Ser capaz de executar escalas com 
diversas articulações 

• Ser capaz de transmitir de forma 

auditiva a sua compreensão da 

notação musical 
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• Ser capaz de executar diferentes 

métricas 

• Ser capaz de interpretar obras 

com uma atitude performativa 

consciencializada 

• Saber produzir som com 

qualidade tímbrica 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala cromática) 

• Escala cromática 

• Escala de Sib menor 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 15) 

• Exercices journaliers pour tous les 
saxophones d’après Terschak (n.º 17) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Piano e banco de piano 

• Metrónomo 

• Lápis 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após montar o instrumento (5’), a aluna realizará um exercício de aquecimento baseado na 
escala cromática à distância de oitavas, tocando notas com a duração de 4 tempos em toda a 
extensão do instrumento e em fortíssimo. Será apresentado um exercício novo à aluna 
baseado na escala cromática: execução consecutiva de arpejos maiores sobre cada uma das 
notas da escala cromática (5’). 
Depois, será trabalhada a escala cromática em toda a sua extensão e com diferentes 
articulações, tocando sempre duas vezes seguidas. Na escala de Sib menor serão executadas 
as 3 formas da escala, o arpejo menor e respetivas inversões, assim como os intervalos de 
6.as, 7.as e 8.as. De acordo com a prestação da aluna, poderá ser requerido algum exercício 
extra que a auxilie na execução dos exercícios previstos (20’).  
De seguida, prosseguir-se-á para o trabalho dos dois estudos previstos para esta aula. O 
estudo n.º 15 do livro de Ferling será interpretado na sua totalidade e depois será trabalhado 
pormenorizadamente, sendo reforçadas questões de fraseado, articulação, dinâmica e 
respiração (15’). O estudo n.º 17 do livro de Terschak será interpretado na sua totalidade e 
depois serão trabalhadas questões de estabilidade na pulsação, técnica digital, legato entre 
grandes intervalos e aspetos estilísticas (15’). Ao longo do trabalho destes estudos a aluna 
repetirá secções e/ou realizará exercícios propostos pela professora estagiária, de modo a 
auxiliar a sua interpretação dos estudos. 
A peça será trabalhada na sua totalidade e com a junção da parte de piano; o objetivo deste 
trabalho será a preparação da aluna para a performance da mesma, procurando salientar o 
aspeto estilístico da peça (30’). 
 

Comentários/observações 
Esta aula pretende dar continuidade ao trabalho realizado na aula anterior, procurando 
reforçar aspetos que não ficaram bem solidificados e, simultaneamente, desenvolver outras 
capacidades musicais da aluna. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
3 

Data 
24-10-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se a terminar o Ensino Secundário e pretende concorrer ao Ensino Superior. 
Na próxima semana (dia 28 de outubro) irá participar numa audição, onde tocará o 1.º 
andamento da Suite n.º 1 de J. S. Bach. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 

como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 

cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 

desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 

articulações 

• Conhece e executa diferentes 

métricas 

• Possui uma técnica digital regular 

e clara 

• Interpreta de forma expressiva a 

peça e os estudos 

• Lê partituras de forma rigorosa, 

incorporando vários elementos 

musicais: dinâmicas, articulação, 

pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Apresenta um timbre focado, 
controlado e cuidado 

• Explora o espetro harmónico do 
som, potenciando o seu timbre 

• Compreende as especificidades 
do contexto performativo 

• Apresenta uma postura 
performativa consciencializada 

 

Competências a desenvolver 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de interpretar obras com uma 
atitude performativa 

• Ser capaz de trabalhar de forma 

autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender notação 

musical de forma rigorosa 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar passagens 

técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 

os estudos de forma expressiva 

• Ser capaz de executar escalas com 
diversas articulações 

• Ser capaz de transmitir de forma 

auditiva a sua compreensão da 

notação musical 

• Ser capaz de executar diferentes 

métricas 
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• Ser capaz de interpretar obras 

com uma atitude performativa 

consciencializada 

• Saber produzir som com 
qualidade tímbrica 

• Ser capaz de emitir harmónicos 
naturais 

• Ser capaz de executar exercícios 
com harmónicos naturais 

Conteúdos: 

• Exercícios de aquecimento (baseados na 
escala cromática) 

• Exercícios de harmónicos naturais 

• Escala cromática 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 17) 

• Exercices journaliers pour tous les 
saxophones d’après Terschak (n.º 17) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Prélude) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após montar o instrumento (5’), a aluna realizará um exercício de aquecimento baseado na 
escala cromática à distância de oitavas, tocando notas com a duração de 4 tempos em toda a 
extensão do instrumento e em fortíssimo. Será apresentado um exercício novo à aluna 
baseado na escala cromática: execução consecutiva de sequências maiores (sobre as escalas 
maiores) sobre cada uma das notas da escala cromática (seguindo o esquema 1-2-3-4-5-4-3-
2-1) (5’). 
Serão realizados exercícios que procurem explorar a temática dos harmónicos naturais: 
exploração do espetro harmónico das notas mais graves do saxofone (Sib2, Si2 e Dó3); 
realização de sequências de notas com a utilização de harmónicos naturais (15’). 
Depois, será trabalhada a escala cromática em toda a sua extensão e com diferentes 
articulações (10’).  
De seguida, prosseguir-se-á para o trabalho dos dois estudos previstos para esta aula. O 
estudo n.º 17 do livro de Ferling será interpretado na sua totalidade e depois será trabalhado 
pormenorizadamente, sendo reforçadas questões de fraseado, articulação, dinâmica e 
respiração (15’). O estudo n.º 17 do livro de Terschak será interpretado na sua totalidade e 
depois será trabalhada a estabilidade na pulsação, a técnica digital, o legato entre grandes 
intervalos e aspetos estilísticas (10’). Ao longo do trabalho destes estudos a aluna repetirá 
secções e/ou realizará exercícios propostos pela professora estagiária, de modo a auxiliar a 
sua interpretação dos estudos. 
A peça será trabalhada sob um ponto de vista performativo e, para isso, a aluna irá interpretar 
a peça na sua totalidade; de seguida, irá refletir criticamente sob a sua prestação e irá aplicar 
esta reflexão na melhoria da sua performance. A aluna realizará alguns exercícios propostos 
pela professora estagiária de forma a potenciar a sua interpretação estilística (30’). 
 

Comentários/observações 
Esta planificação procura dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente e, 
simultaneamente, preparar a aluna para a audição da semana seguinte. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
6 

Data 
14-11-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se a terminar o Ensino Secundário e pretende concorrer ao Ensino Superior. 
Participa regularmente em audições e outras apresentações públicas. Nesta aula irá trabalhar 
um conteúdo novo: 4.º andamento da Sonate en ut# de Fernande Decruck. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 

como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 

cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 

desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 

articulações 

• Conhece e executa diferentes 

métricas 

• Possui uma técnica digital regular 

e clara 

• Interpreta de forma expressiva a 

peça e os estudos 

• Lê partituras de forma rigorosa, 

incorporando vários elementos 

musicais: dinâmicas, articulação, 

pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Apresenta um timbre focado, 
controlado e cuidado 

• Compreende as especificidades 
do contexto performativo 

Competências a desenvolver 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de interpretar obras com uma 
atitude performativa 

• Ser capaz de trabalhar de forma 

autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender notação 

musical de forma rigorosa 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar passagens 

técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 

os estudos de forma expressiva 

• Ser capaz de comunicar 

musicalmente com a pianista 

• Ser capaz de transmitir de forma 

auditiva a sua compreensão da 

notação musical 

• Ser capaz de executar diferentes 

métricas 

• Ser capaz de interpretar obras 

com uma atitude performativa 

consciencializada 

• Saber produzir som com 
qualidade tímbrica 
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Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala cromática) 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 19) 

• Exercices journaliers pour tous les 
saxophones d’après Terschak (n.º 18) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (4.º 
andamento) 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 

• Piano e banco de piano 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após montar o instrumento (5’), a aluna realizará um exercício de aquecimento baseado na 
escala cromática à distância de oitavas, tocando notas com a duração de 4 tempos em toda a 
extensão do instrumento, em fortíssimo e ligado, de forma a trabalhar o legato entre registos 
(5’). 
De seguida, prosseguir-se-á para o trabalho dos dois estudos previstos para esta aula. O 
estudo n.º 19 do livro de Ferling será interpretado na sua totalidade e depois será trabalhado 
de forma pormenorizada, sendo reforçadas questões de legato, fraseado, articulação, 
dinâmica e respiração (15’). O estudo n.º 18 do livro de Terschak será interpretado na sua 
totalidade e serão realçados aspetos de articulação e de dinâmica (10’). O trabalho a realizar 
em ambos os estudos terá em foco a clareza e a musicalidade. 
Será trabalhada a peça Suite n.º 1 de Bach focando a compreensão frásica e musical, assim 
como o enquadramento estilístico (25’). De seguida será trabalhado o 4.º andamento da peça 
Sonate en ut# de Fernande Decruck; como este andamento está numa fase inicial de trabalho, 
este será focado na clareza métrica e rítmica, associadas ao enquadramento estilístico da 
peça (30’). 
Será feita a primeira sessão de avaliação do projeto de investigação da professora estagiária; 
esta consistirá na gravação de uma execução da peça e do preenchimento de questionários 
relativos a essa execução/peça (por parte do aluno e das professoras). 

Comentários/observações 
Esta planificação procura dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente e dotar a 
aluna de novas competências musicais (tanto técnicas como performativas). 

 

 

 

  



319 
 

Planificação de Aula 

N.º de aula 
10 

Data 
12-12-2019 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se a terminar o Ensino Secundário e pretende concorrer ao Ensino Superior. 
Participa regularmente em audições e outras apresentações públicas. Esta será a última aula 
do período e o seu objetivo é consolidar alguns dos conteúdos trabalhados nas últimas aulas. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 

como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 

cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 

desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

• Consolida conteúdos adquiridos 
anteriormente 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 

articulações 

• Conhece e executa diferentes 

métricas 

• Possui uma técnica digital regular 

e clara 

• Interpreta de forma expressiva a 

peça e os estudos 

• Lê partituras de forma rigorosa, 

incorporando vários elementos 

musicais: dinâmicas, articulação, 

pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Apresenta um timbre focado, 
controlado e cuidado 

• Compreende as especificidades 
do contexto performativo 

Competências a desenvolver 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de interpretar obras com uma 
atitude performativa 

• Ser capaz de trabalhar de forma 

autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender notação 

musical de forma rigorosa 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar passagens 

técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 

os estudos de forma expressiva 

• Ser capaz de comunicar 

musicalmente com a pianista 

• Ser capaz de transmitir de forma 

auditiva a sua compreensão da 

notação musical 

• Ser capaz de executar diferentes 

métricas 

• Ser capaz de interpretar obras 

com uma atitude performativa 

consciencializada 

• Saber produzir som com 
qualidade tímbrica 
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Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 
escala cromática) 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 23) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Prelude, 
Allemande e Courante) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (3.º 
e 4.º andamento) 

 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 

• Piano e banco de piano 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após montar o instrumento (5’), a aluna realizará um exercício de aquecimento baseado na 
escala cromática à distância de oitavas, tocando notas com a duração de 4 tempos em toda a 
extensão do instrumento, em fortíssimo e ligado, de forma a trabalhar o legato entre registos 
(5’). A aluna realizará um exercício de aquecimento baseado na escala cromática: execução 
consecutiva de sequências maiores (sobre as escalas maiores) sobre cada uma das notas da 
escala (seguindo o esquema 1-2-3-4-5-4-3-2-1) (5’).  
De seguida, será interpretado o estudo n.º 21 do livro de Ferling na sua totalidade; este estudo 
será trabalhado de forma pormenorizada e serão realçadas questões de legato, fraseado e 
articulação (15’). 
A aluna interpretará 3 andamentos da Suite n.º 1 de Bach (Prélude, Allemande e Courante). 
Cada um deles será trabalhado de forma individual e será dado foco ao enquadramento 
estilístico e ao fraseado musical. Para além destes aspetos, serão trabalhados outros que se 
mostrem necessários perante o trabalho apresentado pela aluna (30’). 
Será trabalhado o 3.º e o 4.º andamento da peça Sonate en ut# de Fernande Decruck em 
conjunto com o piano. O trabalho deste andamento irá focar-se na musicalidade e na fluidez 
musical. Será feita a terceira sessão de avaliação do projeto de investigação da professora 
estagiária; esta consistirá na gravação de uma execução da peça e do preenchimento de 
questionários relativos a essa execução/peça (por parte do aluno e das professoras) (30’). 

Comentários/observações 
Esta planificação procura dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
12 

Data 
16-01-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se a terminar o Ensino Secundário e pretende concorrer ao Ensino Superior. 
Participa regularmente em audições e outras apresentações públicas. Apresenta dificuldades 
em emitir um som com uma coluna de ar estável. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 

como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 

cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 

desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 

articulações 

• Conhece e executa diferentes 

métricas 

• Possui uma técnica digital regular 

e clara 

• Interpreta de forma expressiva a 

peça 

• Lê partituras de forma rigorosa, 

incorporando vários elementos 

musicais: dinâmicas, articulação, 

pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Apresenta um timbre focado, 
controlado e cuidado 

• Compreende as especificidades 
do contexto performativo 

• Apresenta uma postura 
performativa consciencializada 

• Possui uma embocadura flexível 
aliada a uma coluna de ar estável 

Competências a desenvolver 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de interpretar obras com uma 
atitude performativa 

• Ser capaz de trabalhar de forma 

autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender notação 

musical de forma rigorosa 

Ser capaz de compreender os aspetos musicais 

trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar passagens 

técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 

os estudos de forma expressiva 

• Ser capaz de executar escalas com 
diversas articulações 

• Ser capaz de transmitir de forma 

auditiva a sua compreensão da 

notação musical 

• Ser capaz de executar diferentes 

métricas 
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• Ser capaz de interpretar obras 

com uma atitude performativa 

consciencializada 

• Saber produzir som com 
qualidade tímbrica 

Conteúdos: 

• Exercícios com boquilha 

• Exercícios com tudel 

• Exercícios de vibrato (baseados na 
escala de Dó Maior) 

• Escala cromática 

• Exercício baseado na escala cromática 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Sarabande, 
Menuet I, Menuet II e Gigue)  

• Carnaval de Venise de Paul-Agricole 
Génin 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 

• Piano 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após montar o instrumento (5’), a aluna realizará exercícios com boquilha, como forma de 
desenvolver a sua flexibilidade: execução de notas longas e estáveis; execução de sons 
ascendentes e sons descendentes; execução contínua de sons agudos e graves alternados; 
execução de diferentes notas com recurso ao piano (5’). De seguida, serão executados 
exercícios com boquilha e tudel, como forma de trabalhar a coluna de ar da aluna em conjunto 
com o apoio diafragmático: emissão de um som contínuo alternando ente a abertura e o 
fecho do orifício do tudel (5’). 
De seguida, a aluna executará um exercício baseado na escala de Dó Maior que consiste na 
execução de notas com a duração de 4 tempos à distância de oitavas (executadas em toda a 
extensão do instrumento, de forma ascendente e descendente) e com vibrato (5’). 
A aluna executará a escala cromática com diversas articulações (4 ligadas/4 ligadas; 1 
staccato/3 ligadas; 3 ligadas/3 ligadas; 4 notas repetidas em staccato), procurando 
desenvolver a sua destreza na articulação (10’). Seguidamente, irá realizar um exercício 
baseado na escala cromática que consiste na execução consecutiva de sequências (sobre as 
escalas maiores) sobre cada uma das notas da escala cromática (seguindo o esquema 1-2-3-
4-5-4-3-2-1) (5’). 
O trabalho da peça Suite n.º 1 será focado nos últimos andamentos (Sarabande, Menuet I, 
Menuet II e Gigue). Cada um dos andamentos será trabalhado de forma individual, 
procurando explorar a adequação estilística e o caracter de um. Individualmente, o 
andamento Sarabande será trabalhado sem appoggiaturas e, depois, estas serão 
acrescentadas.  Nos andamentos Menuet I e Menuet II será trabalhada a clareza e a condução 
frásica. No andamento Gigue será explorada a métrica associada a este andamento (30’). 
O último conteúdo a trabalhar será a peça Carnaval de Venise de Paul-Agricole Génin; o 
trabalho a realizar com a aluna será baseado na leitura acompanhada da peça, pois esta é 
uma peça recente para a mesma (25’). 

Comentários/observações 
Esta planificação pretende dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente, focando-se 
na exploração da capacidade interpretativa da aluna e na utilização de exercícios com 
boquilha e tudel como forma de alcançar uma sonoridade mais consistente. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
14 

Data 
30-01-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se a terminar o Ensino Secundário e pretende concorrer ao Ensino Superior. 
Participa regularmente em audições e outras apresentações públicas. Na última aula, 
apresentou dificuldade em compreender o fraseado da peça Suite n.º 1. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 

como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 

cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 

desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 

articulações 

• Conhece e executa diferentes 

métricas 

• Possui uma técnica digital regular 

e clara 

• Interpreta de forma expressiva a 

peça e o estudo 

• Lê partituras de forma rigorosa, 

incorporando vários elementos 

musicais: dinâmicas, articulação, 

pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Apresenta um timbre focado, 
controlado e cuidado 

• Compreende as especificidades 
do contexto performativo 

• Apresenta uma postura 
performativa consciencializada 

• Possui uma embocadura flexível 
aliada a uma coluna de ar estável 

Competências a desenvolver 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de interpretar obras com uma 
atitude performativa 

• Ser capaz de trabalhar de forma 

autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender notação 

musical de forma rigorosa 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar passagens 

técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 

os estudos de forma expressiva 

• Ser capaz de executar escalar com 
diversas articulações 

• Ser capaz de transmitir de forma 

auditiva a sua compreensão da 

notação musical 

• Ser capaz de executar diferentes 

métricas 
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• Ser capaz de interpretar obras 

com uma atitude performativa 

consciencializada 

• Saber produzir som com 
qualidade tímbrica 

• Saber manter uma embocadura 
estável e flexível 

• Ser capaz de manter o apoio 
diafragmático estável ao longo da 
execução do instrumento 

Conteúdos: 

• Exercícios com boquilha 

• Exercícios com tudel 

• Exercícios de reforço da coluna de ar 

• Escala cromática 

• 48 études pour hautbois ou saxophone 
de W. Ferling (n.º 24) 

• Suite n.º 1 de J. S. Bach (Sarabande, 
Menuet I, Menuet II e Gigue)  

• Carnaval de Venise de Paul-Agricole 
Génin 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 

• Piano 

• Metrónomo 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após montar o instrumento (4’), a aluna realizará exercícios com boquilha, como forma de 
desenvolver a sua flexibilidade: execução de notas longas e estáveis; execução contínua de 
sons agudos e graves alternados; execução de diferentes notas com recurso ao piano (4’). De 
seguida, serão executados exercícios com boquilha e tudel, como forma de trabalhar a coluna 
de ar da aluna em conjunto com o apoio diafragmático: emissão de um som contínuo 
alternando ente a abertura e o fecho do orifício do tudel (4’). A aluna executará um exercício 
que promoverá o trabalho e o reforço da coluna de ar: o exercício consiste na execução 
alternada e em fortíssimo da nota Sol3 e do som produzido com a dedilhação 1, 2, 3, C3; e da 
nota Lá3 e do som produzido pela dedilhação 1, 2, C5 (4’). 
A aluna executará a escala cromática com diversas articulações (ligada, 4 ligadas/4 ligadas; 2 
ligadas/2 staccato; 1 staccato/3 ligadas; 3 ligadas/3 ligadas), procurando desenvolver a sua 
destreza na articulação (10’). 
O estudo n.º 24 do livro de Ferling será trabalhado de forma detalhada e pormenorizada; 
serão abordadas e trabalhadas questões de articulação, fraseado, rigor rítmico e clareza 
técnica. Ao longo do trabalho do estudo serão sugeridos vários exercícios de forma a auxiliar 
a aluna a trabalhar pequenos aspetos técnicos em específico (14’). 
O trabalho da peça Suite n.º 1 será novamente focado nos últimos andamentos (Sarabande, 
Menuet I, Menuet II e Gigue). Cada um dos andamentos será trabalhado de forma individual, 
procurando explorar a adequação estilística e o caracter de cada um. No andamento 
Sarabande será dado um grande destaque ao rigor rítmico em conjunto com a aplicação das 
appoggiaturas. Nos andamentos Menuet I e Menuet II será trabalhada a clareza da articulação 
e a condução frásica. No andamento Gigue, será explorada a clareza da articulação em 
conjunto com a métrica do andamento (30’). 
Na peça Carnaval de Venise de Paul-Agricole Génin será trabalhada a leitura rigorosa da 
partitura, focada especialmente no rigor rítmico e no fraseado inerente. Serão ainda 
trabalhadas questões relacionadas com a clareza da articulação e com as dinâmicas (20’). 

Comentários/observações 
Esta planificação pretende dar continuidade ao trabalho realizado na aula anterior e contará 
com a presença do orientador de estágio da professora estagiária. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
17 

Data 
20-02-2020 

Horário 
14h20 – 15h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se a terminar o Ensino Secundário e pretende concorrer ao Ensino Superior. 
Participa regularmente em audições e outras apresentações públicas. Nesta aula irá realizar 
a escolha da obra a trabalhar para o projeto de investigação da professora estagiária. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações públicas, 

como concertos e audições 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 

cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 

desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 

articulações 

• Conhece e executa diferentes 

métricas 

• Possui uma técnica digital regular 

e clara 

• Interpreta de forma expressiva a 

peça e os estudos 

• Lê partituras de forma rigorosa, 

incorporando vários elementos 

musicais: dinâmicas, articulação, 

pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Apresenta um timbre focado, 
controlado e cuidado 

• Compreende as especificidades 
do contexto performativo 

• Apresenta uma postura 
performativa consciencializada 

• Possui uma embocadura flexível 
aliada a uma coluna de ar estável 

• Demonstra gosto musical 

• Apresenta sentido crítico 
fundamentado 

Competências a desenvolver 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de interpretar obras com uma 
atitude performativa 

• Ser capaz de trabalhar de forma 

autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender notação 

musical de forma rigorosa 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar passagens 

técnicas com rigor e estabilidade 

• Ser capaz de interpretar a peça e 

os estudos de forma expressiva 

• Ser capaz transmitir de forma 

auditiva a sua compreensão da 

notação musical 

• Ser capaz de executar diferentes 

métricas 
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• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

• Ser capaz de interpretar obras 

com uma atitude performativa 

consciencializada 

• Saber produzir som com 
qualidade tímbrica 

• Saber manter uma embocadura 
estável e flexível 

• Ser capaz de manter o apoio 
diafragmático estável ao longo da 
execução do instrumento 

• Saber comentar criticamente 
obras de diferentes géneros 
musicais 

Conteúdos: 

• Exercício de aquecimento (baseado na 

escala de Dó Maior) 

• Peças escolhidas pela aluna 

enquadradas no projeto de investigação 

da professora estagiária 

• Carnaval de Venise de Paul-Agricole 
Génin 

Recursos materiais: 

• Saxofone 

• Partitura 

• Estante 

• Lápis 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após montar o instrumento (5’), a aluna executará um exercício de aquecimento baseado na 
escala de Dó Maior que consistirá na execução das notas da escala com vibrato com a duração 
de 4 tempos à distância de oitavas em toda a extensão do instrumento (de forma ascendente 
e descendente) (5’). 
De seguida, a aluna apresentará as peças escolhidas para o projeto de investigação da 
professora estagiária; estas peças serão escolhidas pela aluna dentre um conjunto de peças 
apresentado anteriormente. Será feita uma breve apresentação de cada peça, assim como 
um enquadramento histórico e estilístico. A aluna realizará a primeira leitura de vários 
excertos de cada uma das peças, de forma a conhecê-las de uma forma geral. Por fim, a aluna 
irá decidir a peça que irá trabalhar e interpretar (40’). 
A aluna irá trabalhar a peça Carnaval de Venise de forma aprofundada e pormenorizada, com 
maior enfoque nas variações finais (a partir da variação 5). A peça será trabalhada por secções 
e, de acordo com a prestação da aluna nas aulas anteriores, os principais aspetos a trabalhar 
serão a estabilidade na pulsação e a destreza técnica. Serão realizados vários exercícios ao 
longo da peça com o objetivo de trabalhar aspetos específicos em que a aluna demonstre 
dificuldades (40’). 

Comentários/observações 
No final da aula, espera-se que a aluna seja capaz de executar todas as secções da peça 
Carnaval de Venise, ainda que numa pulsação lenta. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
24 

Data 
21-05-2020 

Horário 
14h30 – 15h00 

Aula virtual através 
de Microsoft 
Teams 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Instrumento (Saxofone) 

Aluno: 
Aluna B 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
Devido à pandemia COVID-19 foi adotado o ensino à distância com recurso à plataforma 
Microsoft Teams, tendo o horário das aulas de instrumento sido reduzido. Neste momento, a 
aluna encontra-se a preparar as provas de acesso ao Ensino Superior e as aulas são lecionadas 
em função desse aspeto. 

Objetivos gerais 

• Adota o ensino à distância 

• Prepara as provas de acesso ao Ensino 

Superior 

• Apresenta uma sonoridade/timbre 

cuidado 

• Possui uma técnica instrumental 

desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

Objetivos específicos 

• Adapta o seu método de trabalho 

para uma forma de trabalho mais 

autónoma e à distância  

• Prepara o repertório para as 

provas de acesso ao Ensino 

Superior 

• Prepara-se mentalmente para as 

provas de acesso ao Ensino 

Superior 

• Mantém uma pulsação estável  

• Domina a execução de diferentes 

articulações 

• Possui uma técnica digital regular 

e clara 

• Interpreta de forma expressiva a 

peça e o estudo 

• Lê partituras de forma rigorosa, 

incorporando vários elementos 

musicais: dinâmicas, articulação, 

pulsação, ritmo, alturas, fraseado  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Apresenta um timbre focado, 
controlado e cuidado 

• Compreende as especificidades 
do contexto performativo 

• Apresenta uma postura 
performativa consciencializada 

• Possui uma embocadura flexível 
aliada a uma coluna de ar estável 

Competências a desenvolver 

• Ser capaz de interpretar obras de forma 
expressiva 

• Ser capaz de interpretar obras com uma 
atitude performativa 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar passagens 

técnicas com rigor e estabilidade 
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• Ser capaz de trabalhar de forma 

autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender notação 

musical de forma rigorosa 

• Ser capaz de compreender os aspetos 
musicais trabalhados 

• Ser capaz de interpretar a peça e 

o estudo de forma expressiva 

• Ser capaz transmitir de forma 

auditiva a sua compreensão da 

notação musical 

• Ser capaz de interpretar obras 

com uma atitude performativa 

consciencializada 

• Saber produzir som com 
qualidade tímbrica 

• Saber manter uma embocadura 
estável e flexível 

Conteúdos: 

• Études variées dans toutes les tonalités 
de Marcel Mule (n.º 16) 

• Sonate en ut# de Fernande Decruck (1.º 
e 3.º andamento) 

Recursos materiais: 

• Computadores 

• Saxofone 

• Estante 

• Partituras 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Nesta aula irão ser trabalhados 2 conteúdos: o estudo n.º 16 do livro Études variées dans 
toutes les tonalités de Marcel Mule e a peça Sonate en ut# de Fernande Decruck (1.º e 3.º 
andamento). A aluna irá interpretar o estudo na sua tonalidade como forma de compreender 
a sua evolução desde a semana anterior e como forma de preparar as provas de acesso ao 
Ensino Superior. De seguida, a aluna irá ouvir uma apreciação crítica da sua interpretação e 
algumas sugestões interpretativas, que serão acompanhadas de exercícios para a aluna 
realizar de seguida. Tendo em conta o trabalho desenvolvido na semana anterior, o trabalho 
deste estudo irá focar-se na articulação, na procura de pontos de apoio musicais para uma 
execução com mais balanço e na adequação das dinâmicas (15’). 
O trabalho da peça seguirá o mesmo modelo de trabalho do estudo; contudo, serão focados 
outros aspetos musicais para além dos mencionados anteriormente. No 1.º andamento será 
abordado o fraseado musical (em articulação com as respirações e as anacruses) e a audição 
interna da parte de piano, como forma de enquadrar o discurso musical. Por ouro lado, no 3.º 
andamento será trabalhada a clareza e a leveza da técnica digital, assim como a necessidade 
da emissão de uma coluna de ar contínua (15’). 

Comentários/observações 
Esta planificação pretende dar continuidade ao trabalho realizado na aula anterior e contará 
com a presença do orientador de estágio da professora estagiária. 
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Classe de Conjunto (Música de Câmara) 
Planificação de Aula 

N.º de aula 
4 

Data 
14-11-2019 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
Este grupo de música de câmara foi criado no início deste ano letivo, sendo o primeiro 
contexto musical regular em que ambas as alunas tocam nesta formação instrumental. As 
alunas encontram-se a preparar repertório para ser apresentado em vários concertos durante 
o mês de dezembro. 
 

Objetivos gerais 

• Participam em apresentações públicas, 
como concertos e audições 

• Exploram a musicalidade 

• Enquadram estilisticamente as obras 
interpretadas 

• Interpretam os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

• Fazem música em conjunto  
 

Objetivos específicos 

• Preparam repertório para ser 
interpretado em concerto 

• Exploram e conhecem o trabalho 
específico do contexto de música 
de câmara 

• Exploram estilisticamente as 
peças trabalhadas 

• Adequam aspetos musicais às 
peças trabalhadas (articulação, 
dinâmicas, fraseado e timbre) 

• Comunicam musicalmente 

• Ouvem-se mutuamente 

• Interpretam as peças de forma 
autónoma 

Competências a desenvolver 

• Serem capazes de interpretar as peças 
de forma estilisticamente adequada 

• Serem capazes de interpretar obras de 

forma expressiva 

• Serem capazes de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Serem capazes de tocar em conjunto 

• Serem capazes de preparar 
apresentações públicas 

Competências específicas a desenvolver 

• Serem capazes de interpretar as 
peças em concordância com as 
características estilísticas do 
choro brasileiro 

• Serem capazes de interpretar as 
peças com uma atitude 
performativa consciencializada 

• Serem capazes de comunicar 
musicalmente 

• Serem capazes de preparar 
repertório de forma autónoma  

• Ser capaz de fazer música em 
conjunto com outra pessoa 

• Ser capaz de interpretar as peças 
sem o auxílio de um intermediário 
(maestro, professor) 

Conteúdos: Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 
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• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 
Duetos: Acerta o passo; Ainda me 
recordo. 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após a montagem dos instrumentos e a afinação dos mesmos (5’), as alunas irão interpretar 
a peça Acerta o Passo na sua totalidade. Após isto, a peça será trabalhada por secções, de 
forma a focar o trabalho e a resolver algumas dificuldades demonstradas na aula anterior. 
Serão abordadas questões estilísticas, características deste estilo musical (choro brasileiro) e 
as mesmas serão relacionadas com aspetos de articulação, dinâmica e fraseado. Serão 
realizados vários exercícios que promovam a audição e a comunicação musical entre as duas 
alunas, realçando a importância de se ouvirem mutuamente (25’). 
De seguida, será trabalhada a peça Ainda me Recordo. Esta peça encontra-se numa fase de 
leitura por parte de ambas as alunas; por esta razão, será trabalhada de forma mais superficial 
e numa pulsação mais lenta, de modo a criar alguma coerência musical para que nas aulas 
futuras seja possível aprofundá-la musicalmente (15’). 

Comentários/observações 
Através da leitura e do trabalho de diversas peças, estas aulas pretendem preparar o concerto 
no início de dezembro em que as alunas irão participar. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
6 

Data 
28-11-2019 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
Este grupo de música de câmara foi criado no início deste ano letivo, sendo o primeiro 
contexto musical regular em que ambas as alunas tocam nesta formação instrumental. 
Durante as próximas semanas, este grupo de música de câmara apresentar-se-á em concerto 
diversas vezes. 
 

Objetivos gerais 

• Participam em apresentações públicas, 
como concertos e audições 

• Exploram a musicalidade 

• Enquadram estilisticamente as obras 
interpretadas 

• Interpretam os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

• Fazem música em conjunto  
 

Objetivos específicos 

• Preparam repertório para ser 
interpretado em concerto 

• Exploram e conhecem o trabalho 
específico do contexto de música 
de câmara 

• Exploram estilisticamente as 
peças trabalhadas 

• Adequam aspetos musicais às 
peças trabalhadas (articulação, 
dinâmicas, fraseado e timbre) 

• Comunicam musicalmente 

• Ouvem-se mutuamente 

• Interpretam as peças de forma 
autónoma 

Competências a desenvolver 

• Serem capazes de interpretar as peças 
de forma estilisticamente adequada 

• Serem capazes de interpretar obras de 

forma expressiva 

• Serem capazes de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Serem capazes de tocar em conjunto 

• Serem capazes de preparar 
apresentações públicas 

Competências específicas a desenvolver 

• Serem capazes de interpretar as 
peças em concordância com as 
características estilísticas do 
choro brasileiro 

• Serem capazes de interpretar as 
peças com uma atitude 
performativa consciencializada 

• Serem capazes de comunicar 
musicalmente 

• Serem capazes de preparar 
repertório de forma autónoma  

• Ser capaz de fazer música em 
conjunto com outra pessoa 

• Ser capaz de interpretar as peças 
sem o auxílio de um intermediário 
(maestro, professor) 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 

Duetos: Ainda me recordo; Acerta o 

passo 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 



332 
 

• Flower Duet de Lakmé 

 

• Partituras 

• Lápis 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após a montagem dos instrumentos e a afinação dos mesmos (5’), as alunas irão interpretar 
o duo Flower Duet na sua totalidade. De seguida, este duo será trabalhado por secções e, de 
acordo com a prestação das alunas, será dado ênfase a aspetos musicais como o fraseado, a 
afinação e a articulação, para além do foco principal de trabalho: comunicar musicalmente ao 
tocar em conjunto. Para trabalhar estas questões serão repetidas pequenas passagens onde 
se realizarão vários exercícios com os aspetos mencionados (15’). 
De seguida, será trabalhado o duo Ainda me Recordo. Este será tocado na sua totalidade e, 
seguidamente, dar-se-á continuidade ao trabalho realizado na aula anterior (focado em 
aspetos rítmicos, de articulação e estilísticos). Após este trabalho, o duo será interpretado 
novamente na sua totalidade, sendo reforçada a importância do aspeto performativo (15’). 
O último conteúdo que irá ser abordado é o duo Acerta o Passo; este seguirá um modelo de 
trabalho semelhante ao duo Ainda me Recordo, com a particularidade de se focar ainda mais 
no aspeto performativo (devido à preparação musical anterior que este duo teve por parte 
das alunas) (10’). 
 

Comentários/observações 
No final desta aula espera-se que as alunas sejam capazes de interpretar as 3 peças de forma 
autónoma e com atitude performativa consciente, de forma a preparar os concertos em que 
estas participarão nas próximas semanas. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
13 

Data 
6-02-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
Este grupo de música de câmara foi criado no início deste ano letivo, sendo o primeiro 
contexto musical regular em que ambas as alunas tocam nesta formação instrumental. Nesta 
aula, as alunas irão rever um conteúdos trabalhado na aula anterior e iniciar o trabalho de um 
novo conteúdo; espera-se que as alunas demonstrem autonomia na preparação do novo 
conteúdo, visto este ser semelhante a conteúdos trabalhados anteriormente. 
 

Objetivos gerais 

• Participam em apresentações públicas, 
como concertos e audições 

• Exploram a musicalidade 

• Enquadram estilisticamente as obras 
interpretadas 

• Interpretam os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

• Fazem música em conjunto  
 

Objetivos específicos 

• Preparam repertório para ser 
interpretado em concerto 

• Exploram e conhecem o trabalho 
específico do contexto de música 
de câmara 

• Exploram estilisticamente as 
peças trabalhadas 

• Adequam aspetos musicais às 
peças trabalhadas (articulação, 
dinâmicas, fraseado e timbre) 

• Comunicam musicalmente 

• Ouvem-se mutuamente 

• Interpretam as peças de forma 
autónoma 

Competências a desenvolver 

• Serem capazes de interpretar as peças 
de forma estilisticamente adequada 

• Serem capazes de interpretar obras de 

forma expressiva 

• Serem capazes de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Serem capazes de tocar em conjunto 

• Serem capazes de preparar 
apresentações públicas 

Competências específicas a desenvolver 

• Serem capazes de interpretar as 
peças em concordância com as 
características estilísticas do 
choro brasileiro 

• Serem capazes de interpretar as 
peças com uma atitude 
performativa consciencializada 

• Serem capazes de comunicar 
musicalmente 

• Serem capazes de preparar 
repertório de forma autónoma  

• Ser capaz de fazer música em 
conjunto com outra pessoa 

• Ser capaz de interpretar as peças 
sem o auxílio de um intermediário 
(maestro, professor) 

Conteúdos: Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 
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• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 

Duetos: Descendo a Serra; Naquele 

Tempo 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após a montagem dos instrumentos e a afinação dos mesmos (5’), as alunas irão interpretar 
o duo Descendo a Serra na sua totalidade. De seguida, este duo será trabalhado por secções 
e, de acordo com a prestação das alunas, será dado ênfase a aspetos musicais como o 
fraseado, a afinação e a articulação, para além do foco principal de trabalho: comunicar 
musicalmente ao tocar em conjunto. Para trabalhar estas questões serão repetidas pequenas 
passagens onde se realizarão vários exercícios com os aspetos mencionados (25’). 
De seguida, será feita em conjunto a primeira leitura do duo Naquele tempo. A leitura será 
feita por secções e numa pulsação mais lenta, de modo a criar alguma coerência musical para 
que nas aulas seguintes seja possível aprofundar musicalmente esta peça (15’). 

Comentários/observações 
Esta planificação pretende dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente. Devido à 
continuidade estilística do repertório trabalhado, espera-se que as alunas demonstrem 
alguma autonomia na preparação e compreensão estilística dos duos a ser trabalhados nesta 
aula. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
15 

Data 
20-02-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
Este grupo de música de câmara foi criado no início deste ano letivo, sendo o primeiro 
contexto musical regular em que ambas as alunas tocam nesta formação instrumental. As 
alunas apresentam dificuldades em fazer música em conjunto, devido à falta de audição do 
resultado sonoro musical. 
 

Objetivos gerais 

• Participam em apresentações públicas, 
como concertos e audições 

• Exploram a musicalidade 

• Enquadram estilisticamente as obras 
interpretadas 

• Interpretam os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

• Fazem música em conjunto  
 

Objetivos específicos 

• Preparam repertório para ser 
interpretado em concerto 

• Exploram e conhecem o trabalho 
específico do contexto de música 
de câmara 

• Exploram estilisticamente as 
peças trabalhadas 

• Adequam aspetos musicais às 
peças trabalhadas (articulação, 
dinâmicas, fraseado e timbre) 

• Comunicam musicalmente 

• Ouvem-se mutuamente 

• Interpretam as peças de forma 
autónoma 

Competências a desenvolver 

• Serem capazes de interpretar as peças 
de forma estilisticamente adequada 

• Serem capazes de interpretar obras de 

forma expressiva 

• Serem capazes de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Serem capazes de tocar em conjunto 

• Serem capazes de preparar 
apresentações públicas 

Competências específicas a desenvolver 

• Serem capazes de interpretar as 
peças em concordância com as 
características estilísticas do 
choro brasileiro 

• Serem capazes de interpretar as 
peças com uma atitude 
performativa consciencializada 

• Serem capazes de comunicar 
musicalmente 

• Serem capazes de preparar 
repertório de forma autónoma  

• Ser capaz de fazer música em 
conjunto com outra pessoa 

• Ser capaz de interpretar as peças 
sem o auxílio de um intermediário 
(maestro, professor) 

Conteúdos: Recursos materiais: 

• Saxofone alto 
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• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 

Duetos: Naquele Tempo 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 

• Lápis 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após a montagem dos instrumentos e a afinação dos mesmos (5’), as alunas irão interpretar 
o duo Naquele tempo na sua totalidade (5’). Seguidamente, a peça irá ser explorada por 
secções com o objetivo de trabalhar pormenorizadamente vários aspetos musicais. Tendo 
como referência as aulas anteriores, as alunas irão realizar vários exercícios propostos pela 
professora estagiária que procuram explorar não só aspetos técnicos, mas também aspetos 
musicais e estilísticos. Os principais aspetos trabalhados serão a adequação da articulação, a 
junção entre as duas partes, o rigor rítmico e o fraseado. Ao longo da aula serão colocadas 
várias questões às alunas que procurem incentivar à audição do resultado musical sonoro e, 
simultaneamente, incentivem a exploração do sentido crítico e criativo das mesmas (35’). 

Comentários/observações 
Devido às dificuldades apresentadas pelas alunas na leitura da peça Naquele tempo, esta aula 
irá ser dedicada ao trabalho pormenorizado da mesma. 
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Planificação de Aula 

N.º de aula 
16 

Data 
27-02-2020 

Horário 
17h05 – 17h50 

Sala 
-1.14b 

Professora cooperante 
Isabel Anjo 

Professora estagiária 
Ana Sousa 

Disciplina: 
Classe de Conjunto 
(Música de câmara) 

Aluno: 
Duo de saxofone e flauta 
transversal 

Ano/Grau: 
12.º ano/8.º grau 

Contextualização 
Este grupo de música de câmara foi criado no início deste ano letivo, sendo o primeiro 
contexto musical regular em que ambas as alunas tocam nesta formação instrumental. As 
alunas apresentam dificuldades em fazer música em conjunto, devido à falta de audição do 
resultado sonoro musical. 

Objetivos gerais 

• Participam em apresentações públicas, 
como concertos e audições 

• Exploram a musicalidade 

• Enquadram estilisticamente as obras 
interpretadas 

• Interpretam os conteúdos de forma 
expressiva e musicalmente consciente 

• Fazem música em conjunto  
 

Objetivos específicos 

• Preparam repertório para ser 
interpretado em concerto 

• Exploram e conhecem o trabalho 
específico do contexto de música 
de câmara 

• Exploram estilisticamente as 
peças trabalhadas 

• Adequam aspetos musicais às 
peças trabalhadas (articulação, 
dinâmicas, fraseado e timbre) 

• Comunicam musicalmente 

• Ouvem-se mutuamente 

• Interpretam as peças de forma 
autónoma 

Competências a desenvolver 

• Serem capazes de interpretar as peças 
de forma estilisticamente adequada 

• Serem capazes de interpretar obras de 

forma expressiva 

• Serem capazes de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Serem capazes de tocar em conjunto 

• Serem capazes de preparar 
apresentações públicas 

Competências específicas a desenvolver 

• Serem capazes de interpretar as 
peças em concordância com as 
características estilísticas do 
choro brasileiro 

• Serem capazes de interpretar as 
peças com uma atitude 
performativa consciencializada 

• Serem capazes de comunicar 
musicalmente 

• Serem capazes de preparar 
repertório de forma autónoma  

• Ser capaz de fazer música em 
conjunto com outra pessoa 

• Ser capaz de interpretar as peças 
sem o auxílio de um intermediário 
(maestro, professor) 

Conteúdos: 

• Pixinguinha & Benedito Lacerda Choro 

Duetos: Descendo a Serra; Naquele 

Tempo 

Recursos materiais: 

• Saxofone alto 

• Flauta transversal 

• 2 estantes 

• Partituras 
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• Lápis 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após a montagem dos instrumentos e a afinação dos mesmos (5’), as alunas irão interpretar 
o duo Descendo a Serra na sua totalidade. Tendo como referência as aulas anteriores, nesta 
aula será dado ênfase à audição e à comunicação musical, de forma a promover a junção de 
ambas as partes. A peça será trabalhada por secções e serão realizados vários exercícios que 
promovam os aspetos referidos anteriormente; estes exercícios terão por base a execução 
vocal de cada uma das partes por ambas as alunas. Outros aspetos musicais que surjam ao 
longo da aula serão, também, referidos e trabalhados (25’). 
O trabalho do duo Naquele tempo seguirá a mesma abordagem do duo anterior; no entanto, 
devido ao trabalho pormenorizado realizado na aula anterior, espera-se que as alunas 
revelem autonomia na preparação do mesmo (15’). 

Comentários/observações 
Esta aula terá como principais focos a audição e a comunicação musical, devido às 
dificuldades apresentadas pelas alunas nas aulas anteriores. 
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Anexo V - Registos visuais da organização de atividades no âmbito do estágio 

Tertúlia informal “À conversa com…” 
 

 

Figura 1 - Cartaz elaborado para a dinamização da atividade Tertúlia informal “À conversa com…” 
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Workshop Pilates Clínico para Músicos 
 

Figura 2 - Cartaz elaborado para a dinamização da atividade Workshop Pilates Clínico para Músicos 

 

Figura 3 - Fotografia da ministração do Workshop Pilates Clínico para Músicos orientado pela fisioterapeuta Marisa 
Branco 
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Anexo VI - Registos visuais da participação em ações a realizar no âmbito do 

estágio 

Dia Mundial do Saxofonista 
 

Figura 4 - Cartaz elaborado para a dinamização da atividade de celebração do Dia Mundial do Saxofonista 

 

 

Figura 5 - Registo fotográfico do flash mob inserido na celebração do Dia Mundial do Saxofonista 
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Masterclasse de saxofone com o professor Henrique Portovedo  
 

Figura 6 - Cartaz elaborado para a dinamização da atividade Masterclasse de saxofone com o professor Henrique 
Portovedo 
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Certamen Internacional de Bandas de Música ‘Villa d’Altea’ com a OSAAC  
 

Figura 7 - - Registo fotográfico da participação no Certamen Internacional de Bandas de Música ‘Villa d’Altea’ com a 
OSAAC 
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Anexo VII - Carta de apresentação do projeto educativo aos encarregados de 

educação dos alunos participantes no projeto 
Projeto educativo de investigação 

“Exploração de estilos musicais contemporâneos nas aulas de Saxofone” 

Exmo.(a) Encarregado(a) de Educação 

O meu nome é Ana Filipa Gomes Sousa e sou aluna do Mestrado em Ensino de Música na 

Universidade de Aveiro. Este ano letivo encontro-me a realizar o Estágio Pedagógico nesta 

escola, Conservatório de Música do Porto, e venho, por este meio, apresentar o meu projeto 

educativo de investigação e requerer a sua autorização para a participação do seu educando no 

mesmo. Este projeto está inserido no meu Mestrado em Ensino de Música e será implementado 

num período de 5 meses (entre novembro e março), com os alunos de Saxofone com os quais 

realizarei o meu Estágio Pedagógico e durante o horário regular das suas aulas. 

A temática da investigação é a “Exploração de estilos musicais contemporâneos nas aulas de 

Saxofone” e partiu da observação de uma lacuna no EAE: a focalização do ensino em música 

erudita e, consequentemente, a falta de abordagem de outros estilos musicais. Desta forma, 

concebi uma investigação onde pretendo compreender o potencial de uma estratégia educativa 

que consiste na exploração de estilos musicais contemporâneos nas aulas de Saxofone. Acredito 

que a investigação resultará em resultados benéficos para os alunos, prevendo um aumento da 

motivação dos alunos perante o instrumento e, consequentemente, da sua prestação musical. 

Todos os dados recolhidos no âmbito desta investigação (respostas a questionários, gravações 

áudio, dados decorrentes da observação das aulas) serão utilizados para fins exclusivamente 

académicos e serão, posteriormente, destruídos. Estarei sempre disponível para responder a 

todas as dúvidas e questões que possam surgir, assim como para prestar esclarecimentos sobre 

o estado da investigação e sobre a participação do seu educando. 

Muito obrigada pela sua atenção 

 

Ana Sousa 

| Ana Sousa | 918891737 | anagomessousa@ua.pt | 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Autorização (entregar a Ana Sousa) 

Eu, ____________________________________________________________, Encarregado(a) 

de Educação do(a) aluno(a) ______________________________________________________, 

declaro que li  as informações relativas ao projeto educativo de investigação “Exploração de 

estilos musicais contemporâneos nas aulas de saxofone” conduzido por Ana Filipa Gomes Sousa 

e que autorizo a participação do(a) meu(minha) educando(a). 

 

________________________________________________________________ 

(assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação) 

  

mailto:anagomessousa@ua.pt
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Anexo VIII - Carta de autorização assinada pelos encarregados de educação dos 

alunos participantes no projeto 
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Anexo IX - Carta de apresentação do projeto educativo ao diretor do CMP 
 

Exmo. Diretor do Conservatório de Música do Porto 

Enquanto aluna do Mestrado em Ensino de Música na Universidade de Aveiro e estagiária de 

Saxofone no Conservatório de Música do Porto no ano letivo 2019/2020, venho por este meio 

apresentar o meu projeto educativo de investigação e requerer autorização para a 

implementação do mesmo durante o presente ano letivo neste estabelecimento de ensino. Este 

projeto será implementado num período de 5 meses (entre novembro e março), com os alunos 

de Saxofone com os quais realizarei o meu Estágio Pedagógico e durante o horário regular das 

suas aulas. 

A temática da investigação partiu da observação de uma lacuna no EAE: a focalização do ensino 

em música erudita e, consequentemente, a falta de abordagem de outros estilos musicais. 

Vários autores consideram que deve ser feita uma reavaliação curricular de modo a serem 

abordados e trabalhados mais estilos musicais no ensino da música, por forma a dotar os alunos 

de uma maior versatilidade e de aumentar a sua motivação para o que é ensinado. Desta forma, 

concebi uma investigação onde pretendo compreender o potencial de uma estratégia educativa 

que consiste na exploração de estilos musicais contemporâneos nas aulas de Saxofone. A 

escolha dos estilos musicais contemporâneos a serem trabalhados nas aulas será feita através 

do cruzamento de dados de várias fontes, tais como, questionários, entrevistas, a sua 

aplicabilidade no projeto e o desenvolvimento de capacidades musicais dos alunos. Para isto, 

trabalharei com os alunos uma peça convencional durante um período de tempo e, 

posteriormente, uma peça de um estilo musical contemporâneo, comparando a evolução de 

cada um em vários parâmetros, incluindo a sua evolução musical e a sua motivação. 

Acredito que a investigação resultará em resultados benéficos para os alunos, prevendo um 

aumento da sua motivação perante o instrumento e, consequentemente, da sua prestação 

musical. 

Todos os dados recolhidos serão utilizados para fins exclusivamente académicos e serão, 

posteriormente, destruídos. Pedia que analisasse a minha proposta e considerasse a autorização 

da implementação da mesma. Estarei disponível para responder a todas as questões que surjam 

e atender a sugestões por parte da escola. 

Muito obrigada pela atenção 

Ana Sousa  
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Anexo X - Plano curricular da disciplina de Saxofone da Academia de Artes de 

Chaves
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Anexo XI - Programa da disciplina de Saxofone da Academia de Música de 

Oliveira de Azeméis 
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Anexo XII - Programa de Saxofone do Curso de Música Silva Monteiro 
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Anexo XIII - Programa do curso de Saxofone do Conservatório de Música Calouste 

Gulbenkian de Braga 
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Anexo XIV - Modelo do questionário Exploração de Estilos Musicais 

Contemporâneos nas Aulas de Saxofone – Professores 
Secção 1: Caracterização dos professores  
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Secção 2: Secção condicionada à resposta “Sim, enquadrados em música erudita” 

na questão 7 
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Secção 3: Secção condicionada à resposta “Si m, enquadrados em música não 

erudita” na questão 7  
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Secção 4: Secção condicionada à resposta “Sim, enquadrados em música erudita 

e não erudita” na questão 7 
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Secção 5: Secção condicionada à resposta “Não” na  questão 7 
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Anexo XV - Modelo do Questionário Exploração de Estilos Musicais 

Contemporâneos nas Aulas de Saxofone – Alunos 
Secção 1: Caracterização dos alunos  
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Secção 2: Secção condicionada à resposta “Sim, enquadrados apenas em música 

erudita” na questão 7  
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Secção 3: Secção condicionada à resposta “Sim, enquadrados apenas em música 

não erudita” na questão 7  
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Secção 4: Secção condicionada à resposta “Sim, enquadrados em música  erudita 

e/ou música não erudita” na questão 7  
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Secção 5: Secção condicionada à resposta  “Não” na questão 7  
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Anexo XVI - Diário de bordo 
 

1.ª etapa 

 

7 de novembro de 2019 

Aluno A 

Com a colaboração da pianista acompanhadora, foram executadas e trabalhadas as 2 peças: 

Forest Echo e School Musician. Estas foram tocadas na sua totalidade, como forma de 

preparação do aluno para audições futuras. De forma individual, foram trabalhados aspetos 

musicais da peça School Musician, destacando-se o fraseado, a respiração, a articulação e as 

dinâmicas. O aluno revelou alguma irregularidade métrica e poucas noções de fraseado, tendo 

sido dado mais ênfase a estes aspetos. 

 

14 de novembro de 2019 

Aluno A 

A obra School Musician de R. M. Endresen foi executada na sua totalidade com o 

acompanhamento de piano e, de seguida, foram trabalhadas pequenas secções em que o aluno 

revelou aspetos que poderiam ser melhorados. Estes aspetos estavam essencialmente 

relacionados com articulação, dinâmica e fraseado. No final do trabalho da peça, foi realizada a 

primeira sessão de avaliação do projeto de investigação da professora estagiária (foi realizada 

uma gravação da execução da peça e foram preenchidos questionários por todos os 

intervenientes – professora estagiária, professora cooperante, pianista acompanhadora e 

aluno). 

 

Aluna B 

Esta foi a primeira vez que a aluna trabalhou este andamento em aula (foi também a primeira 

vez que o tocou com piano). Devido a essa razão, a aluna demonstrou insegurança na execução 

da sua parte, que se demonstrou através de vários erros rítmicos e dificuldades de leitura. 

Apesar disso, foi possível trabalhar vários aspetos da obra e a aluna ultrapassou várias das 

dificuldades apresentadas. Os aspetos mais focados no trabalho deste andamento foram a 

comunicação e a junção com o piano; para isso também foi realçada a estabilidade da pulsação, 
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a métrica e o ritmo. A aluna revelou várias dificuldades métricas e rítmicas devido à existência 

de diferentes métricas em simultâneo no saxofone e no piano; adicionalmente, o 

desconhecimento profundo por parte da aluna da parte de piano agravou essas dificuldades. O 

trabalho do andamento foi dividido em pequenas secções e cada uma delas foi repetida várias 

vezes, de modo a que a aluna se familiarizasse com o acompanhamento do piano e 

compreendesse a sua métrica. Foram várias as vezes em que a aluna ouviu apenas o 

acompanhamento do piano, de forma a conhecê-lo e de forma a compreender onde se inseria 

a parte do saxofone. Ao longo deste trabalho, a aluna foi sempre acompanhada pela professora 

estagiária, que a auxiliou através da marcação do compasso (enquanto a aluna tocava) e da 

entoação de algumas passagens. Após o término do trabalho com o piano, o andamento foi 

trabalhado apenas pela aluna. Não foi possível proceder à gravação da interpretação da peça 

pela aluna devido às constantes paragens e interrupções devido a erros; assim não foi possível 

gravar a primeira sessão de avaliação do projeto de investigação da professora estagiária 

(contudo, foram preenchidos questionários por todos os intervenientes – professora estagiária, 

professora cooperante, pianista acompanhadora e aluna – relativos à prestação da aluna ao 

longo da aula). Para além dos aspetos musicais já enumerados anteriormente, foram 

trabalhadas passagens técnicas em que a aluna demonstrou dificuldades. Estas passagens foram 

trabalhadas numa pulsação mais lenta e de uma forma mais métrica, utilizando pontos de apoio 

de forma a organizar musicalmente o discurso musical. Foram revistos os locais onde se 

realizarão as respirações, de forma a serem adequados fisicamente e musicalmente. Foi referida 

a importância da construção da frase musical e a importância da precisão rítmica.  

 

21 de novembro de 2019 

Aluno A 

A professora pediu ao aluno para trabalhar a peça School Musician no início da aula, de modo a 

trabalhar a peça de forma individual antes de a trabalhar em conjunto com o piano. O aluno 

executou a peça na sua totalidade sem demonstrar dificuldades; no entanto, demonstrou vários 

aspetos a serem melhorados. A peça foi trabalhada por secções, sendo destacados aspetos de 

articulação, dinâmicas e fraseado. Para o auxiliar, a professora executou vários excertos da peça 

para que o aluno ouvisse e procurasse imitar. O aluno revelou um problema com a articulação 

para o qual foi chamado à atenção: a falta de coordenação entre a língua e os dedos na execução 

de notas articuladas. A professora executou a peça na sua totalidade em conjunto com o aluno, 

de forma a auxiliá-lo na compreensão de aspetos relacionados com fraseado. O aluno 
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demonstrou muitas dificuldades na execução da appoggiatura do final da peça; as dificuldades 

relacionaram-se com a coordenação da articulação (a primeira nota da appoggiatura é 

articulada) com a passagem técnica em si (o aluno avançava sempre uma nota sem a tocar). Esta 

passagem foi trabalhada de forma intensiva, através de vários exercícios propostos pela 

professora cooperante.  

Contrariamente ao previsto, a pianista acompanhadora não compareceu na aula do aluno; 

assim, a peça foi executada uma vez mais na sua totalidade com metrónomo (110 bpm) de forma 

a preparar o aluno para a audição. 

 

28 de novembro de 2019 

Aluno A 

A peça School Musician foi interpretada em conjunto com o piano, tendo sido trabalhado o 

aspeto performativo da mesma. O aluno revelou algum esquecimento do trabalhado na aula 

anterior, mas conseguiu interpretar a peça de forma consistente e coerente. Os principais 

aspetos a serem trabalhados foram o timbre e a qualidade da articulação. No final do trabalho 

da peça, foi realizada a segunda sessão de avaliação do projeto de investigação da professora 

estagiária (foi realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos questionários 

por todos os intervenientes – professora estagiária, professora cooperante, pianista 

acompanhadora e aluno). 

 

Aluna B 

O 4.º andamento da peça Sonate en ut# de Fernande Decruck foi trabalho em duas partes da 

aula desta semana: foi trabalhado no início da aula e no final da mesma. 

No início da aula, a aluna trabalhou em conjunto com o piano o 4.º andamento da Sonate en ut# 

de Fernande Decruck, revelando várias dificuldades na compreensão da parte do piano e na 

junção com o mesmo, tal como na aula anterior. Foi realizado um trabalho intenso de análise da 

obra e da sua métrica de forma a compreender e conhecer ambas as partes. Após a saída da 

pianista, foi trabalhado este andamento de forma individual e pormenorizada, tendo sido dado 

um grande destaque à leitura rigorosa da partitura realçando aspetos de fraseado, articulação 

e métrica. 
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No final da aula o andamento foi trabalhado novamente e, a pedido da professora cooperante, 

a aula estendeu-se durante mais 15 minutos, para ser possível trabalhar com o piano. Desta vez, 

o trabalho realizado foi muito diferente; enquanto na primeira parte da aula se deu privilégio ao 

trabalho pormenorizado e detalhado do andamento, na segunda parte da aula foi trabalhado o 

aspeto performativo do mesmo. A aluna interpretou-o duas vezes na sua totalidade, de forma a 

tocá-lo sem interrupções (no entanto, tal não foi possível porque em ambas as vezes houve um 

pequeno desencontro com o piano, tendo sido necessário parar a interpretação para depois a 

recomeçar). Apesar disto, a aluna revelou ser capaz de o interpretar de forma quase contínua, 

revelando um maior conhecimento de ambas as partes e, consequentemente, uma melhor 

comunicação musical. Apesar de não ter alcançado um domínio total da obra, a aluna revelou 

uma grande evolução e qualidade na sua interpretação. No final do trabalho da peça, foi 

realizada a segunda sessão de avaliação do projeto de investigação da professora estagiária (foi 

realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos questionários por todos os 

intervenientes – professora estagiária, professora cooperante, pianista acompanhadora e 

aluna). 

 

5 de dezembro de 2019 

Aluna B 

Foi trabalhado o 4.º andamento da peça Sonate en ut# com piano. A aluna revelou 

conhecimento de ambas as partes (piano e saxofone) o que permitiu uma interpretação mais 

consciente e natural. Foi feita uma revisão das secções em que a aluna se sentia mais insegura 

e, de seguida, o andamento foi interpretado na sua totalidade. O trabalho realizado nesta aula 

procurou ir de encontro à expressividade e à exploração musical do andamento, ao contrário 

das semanas anteriores, em que se focou na junção das duas partes. A aluna revelou um som 

com grande qualidade na execução deste andamento, principalmente quando realizava vibrato; 

por outro lado, esta não realizou grandes contrastes dinâmicos, tendo sido chamada à atenção 

para esse aspeto. Foi também trabalhado o 2.º andamento desta peça. A aluna não revelou 

dificuldades técnicas relacionadas com este andamento, mas revelou aspetos musicais a serem 

trabalhados. A professora cooperante auxiliou-a através da entoação enquanto esta tocava. No 

final, a aluna recebeu alguns conselhos sobre como manter o som com qualidade, dentre os 

quais utilizar mais ar e vibrato. 
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12 de dezembro de 2019 

Aluno A 

O aluno interpretou em conjunto com o piano a peça School Musician, tendo demonstrado 

autonomia, segurança e domínio da peça. O aluno foi capaz de a interpretar na sua totalidade 

sem dificuldades. Foi realizada a terceira sessão de avaliação do projeto de investigação da 

professora estagiária (foi realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos 

questionários por todos os intervenientes – professora estagiária, professora cooperante, 

pianista acompanhadora e aluno). 

 

Aluna B 

A aluna interpretou em conjunto com o piano o 4.º andamento da peça Sonate en ut#. A aluna 

revelou um maior domínio deste andamento do que na aula anterior, tendo-o interpretado de 

forma consciente, demonstrando segurança e domínio do mesmo. No final do trabalho deste 

andamento, foi realizada a segunda sessão de avaliação do projeto de investigação da 

professora estagiária (foi realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos 

questionários por todos os intervenientes – professora estagiária, professora cooperante, 

pianista acompanhadora e aluna). 

 

 

2.ª etapa 

 

6 de fevereiro de 2020 

Aluna B 

Foram apresentadas as peças escolhidas pela professora estagiária para o projeto de 

investigação da mesma; foi apresentada uma lista com as 12 peças escolhidas e, mediante 

interesse da aluna e da professora cooperante, foram mostradas várias partituras 

correspondentes às peças mencionadas. Após uma breve apresentação dos conteúdos a 

trabalhar com cada peça, a lista foi enviada por email para ambas, com o objetivo de fazer uma 

escolha ponderada ao longo da semana. As peças apresentadas refletem 4 estilos musicais 

contemporâneos diferentes: pop/rock, blues, minimalismo e música mista. A aluna ficou 
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encarregue de ouvir as peças todas durante a semana e de escolher a peça a ser interpretada 

nas próximas aulas. 

 

13 de fevereiro de 2020 

Aluno A 

A professora estagiária apresentou as peças escolhidas para o seu projeto de investigação; foi 

apresentada uma lista com as 12 peças escolhidas e, mediante o interesse do aluno e da 

professora cooperante, foram visualizadas várias partituras correspondentes às peças 

mencionadas, juntamente com uma breve apresentação dos conteúdos a trabalhar com cada 

uma delas. As peças apresentadas refletem 4 estilos musicais contemporâneos diferentes: 

pop/rock, blues, minimalismo e música mista. 

 

20 de fevereiro de 2020 

Aluna B 

Nesta aula, a aluna realizou a escolha da peça a trabalhar para o projeto de investigação da 

professora estagiária. Após a audição das várias peças propostas pela professora estagiária 

durante a semana, a aluna escolheu as 3 que lhe despertaram mais interesse (The River Beneath 

Us de Anthony Fiumara; Frost de Marc Mellits; Shaping the Curve de Michael Nyman). Nesta 

aula foi feita a leitura destas peças, tendo sido feita uma contextualização para cada uma delas 

de acordo com as suas especificidades. As peças não foram lidas na sua totalidade devido à sua 

longa extensão; foram lidos excertos de todos os andamentos das peças, de forma a dar uma 

ideia geral das mesmas e apontando pequenas especificidades e aspetos a trabalhar. Ao longo 

da leitura, a aluna revelou desconhecimento de algumas técnicas e notações e apontou algumas 

diferenças relativas ao repertório interpretado por ela usualmente (a falta de presença do 

vibrato, a constante repetição de motivos e ideias frásicas). Por fim, após a leitura das 3 peças, 

a aluna revelou a sua preferência e escolheu trabalhar a peça Frost. 
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27 de fevereiro de 2020 

Aluno A 

Nesta aula, o aluno realizou a escolha da peça a trabalhar para o projeto de investigação da 

professora estagiária. Após a audição de várias das peças propostas, o aluno e a professora 

cooperante demonstraram um interesse maior nas peças Aquarius de Barry Cockcroft e Dans la 

Forêt Profonde de Jean-Denis Michat. Foram apresentadas as principais características e aspetos 

a trabalhar de ambas as peças, assim como um enquadramento histórico e estilístico das 

mesmas. Devido aos vários aspetos e elementos contrastantes entre as duas peças, ficou 

decidido que o aluno iria trabalhar as duas peças pois beneficiaria musicalmente de ambas. 

O aluno realizou a primeira leitura da peça Aquarius na aula. Antes de iniciar a leitura da mesma, 

o aluno reparou na sua data de composição (2006), tecendo um comentário em que afirmou 

que a peça era muito antiga. Após uma explicação pela professora estagiária e pela professora 

cooperante, o aluno tomou consciência de que as peças que interpretava normalmente eram 

ainda mais antigas (geralmente compostas no século XX) e mostrou curiosidade em saber se a 

peça que tinha tocado no concurso (Valse Vanité de Rudy Wiedoeft) era antiga ou recente. Após 

verificar que a mesma tinha sido composta há quase 100 anos (em 1926), o aluno mostrou 

compreender o significado de antiguidade histórica. A peça foi lida e trabalhada em secções em 

conjunto com a professora estagiária. O aluno repetiu várias vezes cada secção, tendo sido dado 

uma maior ênfase à leitura da partitura de forma rigorosa, devido a esta ter sido a primeira vez 

que o aluno tocou a peça. Ainda assim, foram trabalhados outros aspetos para além da leitura: 

a estabilidade na pulsação e a articulação. O aluno revelou muita curiosidade perante as 

quintinas presentes na partitura, pois afirmou nunca ter tocado esta figura rítmica. Após uma 

breve explicação, o aluno executou as quintinas sem demonstrar dificuldades rítmicas. No final 

do trabalho da peça, foi realizada a primeira sessão de avaliação do projeto de investigação da 

professora estagiária (foi realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos 

questionários por todos os intervenientes – professora estagiária, professora cooperante e 

aluno). Ao executar a peça na sua totalidade, o aluno revelou várias hesitações, paragens e erros 

devido a ser a primeira vez que o mesmo trabalhou esta peça. 

 

Aluna B 

O último conteúdo abordado nesta aula foi a peça Frost. Após ouvir informações sobre o 

enquadramento estilístico da peça, a aluna iniciou o trabalho da mesma. Devido à proximidade 
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da próxima audição, a aluna afirmou não ter dedicado muito tempo a esta peça durante a 

semana. Ao iniciar a execução do andamento I Eric Prélude a aluna revelou falta de estabilidade 

na pulsação e pouco rigor rítmico; devido ao carácter requerido pela peça (“Strong, with a clear 

& funky attitude”) estes aspetos são de extrema importância. Assim, a aluna ouviu indicações 

sobre o carácter da peça e voltou a iniciar a sua execução, demonstrando um carácter bastante 

mais enquadrado estilisticamente. Este andamento foi trabalhado com a marcação da pulsação 

por parte da professora e foram realçados aspetos de clareza rítmica e de articulação ao longo 

do mesmo. As secções específicas em que a aluna revelou dificuldades técnicas foram repetidas 

numa pulsação inferior, de modo a permitir que a aluna as executasse. A aluna revelou 

dificuldades na execução das passagens no registo agudíssimo do saxofone, tendo ficado 

encarregue de as estudar. O andamento V Eric Postlude foi trabalhado numa pulsação lenta, de 

forma a ser possível sentir a subdivisão (colcheia). A aluna foi alertada novamente para o 

carácter do andamento, tendo-o prontamente corrigido. Devido a complicações de leitura, a 

aluna revelou dificuldades na execução de várias passagens técnicas, tendo parado a sua 

execução por diversas vezes para observar com mais atenção as notas. Por fim, a aluna executou 

o andamento IV Adrienne em conjunto com a professora; foi realçada a importância da 

compreensão frásica e da necessidade de adequar as respirações. A aluna executou novamente 

este andamento, com o objetivo de realizar as dinâmicas de forma mais gradual e percetível. Ao 

longo do trabalho da peça a aluna revelou várias dificuldades de leitura e em manter uma 

pulsação estável, decorrentes de esta ser uma peça recente para a aluna e não ter sido realizado 

um estudo aprofundado da mesma. 

Por fim, foi realizada a primeira sessão de sessão de avaliação do projeto de investigação da 

professora estagiária (foi realizada uma gravação da execução da peça e foram preenchidos 

questionários por todos os intervenientes – professora estagiária, professora cooperante e 

aluna). 

 

5 de março de 2020 

Aluno A 

O aluno trabalhou a peça Aquarius por secções; foram realizados diferentes exercícios 

adequados a cada uma das secções, como forma de explorar as características mais marcantes 

de cada uma delas. O trabalho da secção inicial foi focado no desenvolvimento de noções 

métricas através da articulação (ao seguir a articulação escrita na partitura, o aluno criou pontos 

de apoio que correspondem à métrica escrita). Na secção intermédia da peça, foi trabalhada a 
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estabilidade da pulsação (com recurso ao metrónomo) e a construção sonora musical, através 

da escolha consciente das notas a destacar e a apoiar (que geralmente coincidem com as 

articulações escritas). Foi explicado ao aluno a mudança métrica presente entre a secção inicial 

e a secção intermédia, com recurso ao metrónomo; nesta secção, o aluno muda de uma métrica 

ternária para uma métrica binária, mantendo a pulsação. Após a explicação e exemplificação 

por parte da professora, o aluno executou esta passagem sem demonstrar dificuldades. A secção 

final da peça é composta por quintinas (ritmo que o aluno conheceu na última aula devido a esta 

peça); foi realizado um exercício rítmico com recurso a palmas como forma de o aluno 

compreender a métrica da peça nesta secção. Após a execução deste exercício, o aluno 

demonstrou ser capaz de executar a secção final sem dificuldades rítmicas, necessitando apenas 

de trabalhar a leitura das notas e introduzir as dinâmicas. No final do trabalho da peça, o aluno 

afirmou gostar da peça e de a trabalhar. 

 

12 de março 

Hoje teria lugar a 2.ª sessão de avaliação do projeto; contudo, devido às medidas de prevenção 

face à COVID-19 adotadas pelo CMP, não foi permitido à professora estagiária assistir às aulas 

dos alunos nem entrar na referida escola. Assim, ficou sem efeito a 2.ª sessão de avaliação do 

projeto nesta data 

 

19 de março 

Em conjunto com a professora cooperante e face às recentes medidas adotadas pelo Ministério 

da Educação relativas à COVID-19 que determinam o encerramento das escolas e o privilégio 

das aulas não presencias (via eletrónica), ficou decidido dar continuidade ao projeto de 

investigação através de meios online; estes envolverão o contacto regular com os alunos e o 

envio de gravações áudio das peças em questão. 

 

Aluno A 

O aluno A enviou voluntariamente uma gravação da peça Aquarius, demonstrando uma grande 

evolução na execução da mesma. O aluno consolidou os aspetos trabalhados na última aula, 

demonstrando ser capaz de trabalhar a peça de forma autónoma e demonstrando a aquisição 

de várias das competências exigidas pela mesma. Na gravação enviada pelo aluno, este revelou 
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regularidade digital e regularidade na pulsação, sendo capaz de executar as mudanças métricas 

de forma subtil (aspeto trabalhado anteriormente, mas que ainda não tinha sido consolidado). 

O aluno revelou preocupação em manter o fraseado e os apoios coincidentes com a articulação, 

criando um discurso musical coerente. De uma forma geral, o aluno pode melhorar a sua 

qualidade sonora e trabalhar a peça tendo em vista um fim performativo. Através de uma 

conversa telefónica com o aluno, este transmitiu que estava a gostar de trabalhar a obra e que 

estava contente com o seu progresso; teve, ainda, oportunidade de tirar algumas dúvidas 

relativamente ao trabalho apresentado e pediu uma apreciação crítica do seu trabalho. Apesar 

de as estar a realizar corretamente, o aluno sentia dificuldade em perceber se as mudanças de 

métrica estavam bem; face a isto, o aluno foi aconselhado a estudar com metrónomo de forma 

a manter a pulsação enquanto trocava de uma métrica para outra. Após a conversa, o aluno 

preencheu o seu questionário através do telemóvel. Os restantes questionários serão 

preenchidos pelas professoras no decorrer da semana. 

 

Aluna B 

A aluna B foi contactada hoje no sentido de propor a continuação da realização da investigação 

através de meios online; esta prontamente concordou sem apresentar limitações e enviará em 

breve as gravações da peça Frost. 

 

31 de março 

Aluno A 

O aluno A enviou uma gravação com a interpretação da peça Aquarius. Revelou uma grande 

evolução, conhecimento do texto musical e um maior domínio técnico; estes aspetos devem-se 

ao seu estudo regular realizado durante a semana. O aluno demonstrou um timbre mais cuidado 

e estável, mantendo estas qualidades ao longo de toda a gravação. Revelou uma execução quase 

contínua, tendo apenas interrompido o seu discurso por 2 vezes devido a erros de notas. Tal 

como no dia 20 de março, revelou estabilidade na pulsação e destreza na mudança de 

andamentos. Apesar de esta não ter sido uma interpretação sem erros, o aluno demonstrou 

muita maturidade musical (presente na condução do seu fraseado) e uma atitude performativa 

na sua execução (demonstrada através da construção global da obra produzida pelo aluno). 

Através de uma conversa telefónica com o aluno, este admitiu não ter encontrado nenhuma 

dificuldade no estudo da obra; no entanto, também demonstrou desconhecimento acerca da 
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sua evolução; nas suas palavras “não sei se melhorei, se está na mesma”. Foi dado um feedback 

positivo ao aluno acerca do seu trabalho e foram explicadas as razões para esse feedback 

positivo, que se prenderam com a evolução musical que o aluno demonstrou. No final, o aluno 

preencheu o questionário de avaliação do projeto. 

 

7 de abril de 2020 

Aluna B 

Tal como combinado com a aluna B, esta enviou uma gravação áudio a interpretar a peça Frost. 

De uma forma geral, a aluna revelou uma grande evolução e um maior domínio da peça. 

O andamento I: Eric Prelude foi aquele em que a aluna demonstrou mais dificuldades, devido à 

sua complexidade técnica. Ainda assim, a aluna revelou compreensão do carácter estilístico da 

obra. Na semana anterior, foi enviada uma gravação desta obra pela professora estagiária à 

aluna com o objetivo de esta ter uma referência auditiva da peça e compreender o seu carácter. 

No entanto, à medida que o texto musical se complica ao longo da obra, a aluna foi perdendo o 

carácter demonstrado no início da mesma; isto aconteceu também com a articulação, a pulsação 

e as dinâmicas. De uma forma geral, a aluna revelou compreensão das características musicais 

requeridas; no entanto, não foi capaz de evidenciar a sua compreensão devido a dificuldades 

técnicas. A aluna foi aconselhada a estudar este andamento numa pulsação mais lenta e com 

metrónomo, de forma a auxiliar o seu estudo. Relativamente à emissão de notas no registo 

agudíssimo, aspeto em que a aluna demonstrou dificuldades anteriormente, a aluna revelou 

uma grande evolução: conseguiu emitir as notas no registo agudíssimo e incluí-las nas frases; 

contudo, a aluna não manteve a pulsação estável nestas passagens, atrasando. 

Relativamente ao andamento V: Eric Postlude, a aluna demonstrou conhecimento e domínio do 

texto musical, assim como uma grande evolução na interpretação do mesmo. Uma das principais 

dificuldades reveladas pela aluna anteriormente (a emissão de notas graves) foi ultrapassada; a 

aluna interpretou o andamento sempre com uma coluna de ar estável que lhe permitiu emitir 

as notas no registo mais grave do instrumento sem dificuldades. De uma forma geral, a pulsação 

foi mantida estável ao longo de todo o andamento e a métrica foi realçada através do apoio nos 

tempos fortes do compasso. O carácter estilístico deste andamento foi alcançado através da 

solidez demonstrada. Alguns dos principais aspetos que a aluna deverá melhorar estão 

relacionados com a junção do contorno frásico à articulação; os motivos que são repetidos 

constantemente ao longo da obra derivam do motivo inicial (mais simples); a aluna deverá 
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evidenciar este aspeto através do realce das notas do motivo inicial. Adicionalmente, as 

semicolcheias antes das pausas devem ser mais curtas e a aluna deve procurar que estas notas 

não sejam acentuadas. 

Após o envio e a audições das gravações, a professora estagiária comunicou com a aluna, 

explicando-lhe quais os seus pontos fortes e quais os aspetos a melhorar. No final, a aluna 

preencheu o questionário de avaliação do projeto. 

 

23 de abril de 2020 

Aluna B 

A aluna interpretou o andamento I: Eric Prelude da peça Frost na sua totalidade; revelou um 

maior domínio técnico deste andamento, apesar de o mesmo ainda não estar totalmente 

dominado. Devido a várias flutuações na pulsação, a mesma foi aconselhada a estudar 

novamente com metrónomo de forma a tornar a sua pulsação mais estável. A aluna revelou 

evolução na execução das notas no registo agudíssimo, no entanto, ainda deve dedicar mais 

atenção e trabalho a este aspeto. A aluna ficou encarregue de enviar a gravação da totalidade 

da peça no decorrer da próxima semana para efeitos de registo áudio da última sessão de 

avaliação do projeto. 

 

30 de abril de 2020 

Aluno A 

O trabalho da peça Aquarius do compositor Barry Cockcroft no período passado revelou-se 

bastante positivo, tanto a nível musical como motivacional. Assim, neste período, a professora 

cooperante decidiu trabalhar a peça Saggitarius, pertencente à mesma coletânea de obras. 

Nesta aula, devido a não ter a partitura física da mesma (apenas virtual), o trabalho da peça foi 

condicionado. Os principais aspetos trabalhados foram a correção de articulações e a correção 

de notas; um dos efeitos requeridos pelo compositor (tremolo) foi explicado e explorado em 

conjunto com o aluno. Ao longo do trabalho desta peça o aluno revelou uma linguagem 

estilística adequada e executou os ritmos com swing, tal como requerido. 
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Aluna B 

A aluna interpretou cada um dos andamentos da peça Frost e, no final, ouviu algumas 

recomendações. No primeiro andamento, a aluna deve trabalhar a articulação de forma a 

articular de forma mais clara e curta, sem prolongar as notas; deve manter a pulsação estável 

ao longo de todo o andamento e ter em especial atenção a secção com as notas do registo 

agudíssimo. No quarto andamento a aluna deve prestar atenção ao fraseado, de forma a realçar 

o movimento melódico e a adequar as dinâmicas. Por fim, no último andamento, a aluna deve 

novamente procurar articular de forma mais clara e curta. 

 

4 de maio de 2020 

Aluna B 

A aluna B enviou uma gravação em que interpretou a peça Frost. A aluna revelou uma 

interpretação mais cuidada e superou muitas das dificuldades verificadas anteriormente. 

Denotou-se uma preocupação em corrigir aspetos trabalhados na aula anterior, tais como o 

contorno frásico, a estabilidade da pulsação e algumas passagens técnicas. Apesar destas 

correções, a aluna ainda não alcançou o domínio total do texto musical e revelou aspetos 

musicais que podem continuar a ser trabalhados, tais como a qualidade da articulação (deve 

articular de forma mais curta) e a qualidade do timbre. A professora estagiária comunicou estas 

informações à aluna para que esta possa continuar a trabalhar a peça e a evoluir musicalmente.  
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Anexo XVII - Modelo do instrumento específico de avaliação do projeto – versão 

do professor 

 

Questionário de Avaliação do Projeto 

 

Data ____ - ____ - _______ 

Obra ______________________________________________________ 

Professor ___________________________________________________ 

Aluno ______ 

 

Obrigada pela sua participação nesta investigação. De seguida, será apresentado um conjunto 

de afirmações relativas à prestação do aluno. Terá que indicar o quanto concorda ou discorda 

de cada afirmação apresentada, através da atribuição de um número. 

 

1 – Discordo totalmente 

2 – Discordo 

3 – Indiferente 

4 – Concordo 

5 – Concordo totalmente 

 

 

  1 2 3 4 5 

1 O aluno realiza corretamente as articulações.      

2 O aluno realiza corretamente as dinâmicas.      

3 O aluno toca afinado.      

4 O aluno respeita o fraseado.      

5 O aluno respeita a métrica da música.      

6 O aluno interpreta a peça de forma expressiva.      

7 O aluno possui uma técnica digital desenvolvida.      

8 O timbre do aluno é cuidado.      

9 O aluno toca a peça de forma estilisticamente adequada.      

10 O aluno revela uma atitude performativa ao tocar a peça.      

11 O aluno mantém a pulsação estável.      

12 O aluno realiza corretamente as mudanças de andamentos.      

13 O aluno revela a capacidade de tocar em conjunto com outro  
instrumento. 

     

14 O aluno comunica musicalmente.      
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Quais são as principais competências musicais que esta obra permitiu que o aluno adquirisse? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Quais foram os principais focos de trabalho desta obra nas aulas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Quais foram as maiores dificuldades apresentadas pelo aluno na interpretação desta obra? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Como classificaria o aluno a nível de empenho para com esta obra? 

 Nada empenhado 

 Pouco empenhado 

 Moderadamente empenhado 

 Empenhado 

 Muito empenhado 

 

Comentário/observação 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo XVIII - Modelo do instrumento específico de avaliação do projeto – versão 

do aluno 

Questionário de Avaliação do Projeto 

Data ____ - ____ - _______ 

Obra ______________________________________________________ 

Aluno _____ 

Obrigada pela tua participação nesta investigação. De seguida, vais ler um conjunto de 

afirmações que expressam opiniões; terás que indicar o quanto concordas ou discordas de cada 

afirmação apresentada, através da atribuição de um número. Não há respostas certas nem 

erradas, pois o objetivo deste questionário é conhecer a tua opinião. Sê o mais honesto possível 

nas tuas respostas e por favor responde a todas as questões.  

1 – Discordo totalmente 

2 – Discordo 

3 – Indiferente 

4 – Concordo 

5 – Concordo totalmente 

As afirmações seguintes são relativas à obra que trabalhaste na aula de Saxofone de hoje. 

 Afirmação 1 2 3 4 5 

1 Quando toco esta obra sinto-me entusiasmado.      

2 Quando toco esta obra sinto-me aborrecido.      

3 Considero esta obra musicalmente interessante.      

4 Considero esta obra desafiante.      

5 Considero esta obra aborrecida.      

6 Sinto que esta obra me faz aprender novas competências musicais.      

7 Sinto que não estou a aprender nada de novo com esta obra.      

8 Acredito que o trabalho desta obra irá ser importante para o meu 
futuro musical. 

     

9 Não considero que esta obra irá ser importante para mim no futuro.      

10 Considero que estou a evoluir musicalmente com esta obra.      

11 Ao tocar esta peça, sinto-me com vontade de aprender.      

12 Para além das aulas de Saxofone, também estou a trabalhar esta 
obra de forma autónoma em casa. 

     

13 Apenas toco esta obra nas aulas de Saxofone.      

14 Consigo estabelecer objetivos para o trabalho desta obra.      

15 Sinto que, com o meu esforço, obtenho resultados.      

16 Considero que, quando encontro dificuldades, continuo a trabalhar 
para as superar. 

     

17 Estudo esta obra de forma regular.      

18 Estudo esta obra com metrónomo.      

19 Já ouvi gravações desta obra.      

20 Ao tocar esta obra, preocupo-me com questões técnicas.      

21 Ao tocar esta obra, preocupo-me com questões musicais.      

22 Sinto-me motivado para o estudo desta obra.      

23 De uma forma geral, gosto de tocar esta obra.      

24 Não gosto desta obra.      

25 Sinto que estou a realizar um bom trabalho quando toco esta obra.      
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Quais foram as principais dificuldades sentidas por ti no estudo da obra? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Quais foram os teus principais focos de trabalho nesta esta obra? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

O que gostas mais nesta obra? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

O que menos gostas nesta obra? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Tens algum comentário a acrescentar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo XIX - Dados numéricos dos instrumentos específicos de avaliação do 

projeto 
 

Aluno A – 1.ª etapa – Instrumento específico de avaliação do projeto – versão do professor 

 

 

 

 

Aluno A – 2.ª etapa – Instrumento específico de avaliação do projeto – versão do professor 

 

Avaliação 1 - 14/11/2019 Avaliação 2 - 28/11/2019 Avaliação 3 - 12/12/2019 Total

Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 4 4 3 3,67 1 4 4 3 3,67 1 4 4 5 4,33 1 3,67 3,67 4,33

2 4 4 4 4,00 2 4 4 4 4,00 2 5 4 5 4,67 2 4,00 4,00 4,67

3 4 2 3 3,00 3 5 2 4 3,67 3 5 2 4 3,67 3 3,00 3,67 3,67

4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4,00 4 5 4 5 4,67 4 4,00 4,00 4,67

5 4 4 4 4,00 5 4 4 4 4,00 5 5 4 5 4,67 5 4,00 4,00 4,67

6 4 2 4 3,33 6 5 2 3 3,33 6 5 2 4 3,67 6 3,33 3,33 3,67

7 4 4 4 4,00 7 4 4 3 3,67 7 5 4 5 4,67 7 4,00 3,67 4,67

8 3 2 2 2,33 8 4 2 3 3,00 8 4 4 4 4,00 8 2,33 3,00 4,00

9 4 4 4 4,00 9 4 4 4 4,00 9 5 4 5 4,67 9 4,00 4,00 4,67

10 4 4 3 3,67 10 5 2 3 3,33 10 5 4 5 4,67 10 3,67 3,33 4,67

11 4 4 3 3,67 11 5 4 3 4,00 11 4 4 5 4,33 11 3,67 4,00 4,33

12 3 3 3 3,00 12 4 3 3 3,33 12 4 3 4 3,67 12 3,00 3,33 3,67

13 4 4 4 4,00 13 5 4 4 4,33 13 5 4 5 4,67 13 4,00 4,33 4,67

14 4 2 4 3,33 14 5 2 4 3,67 14 5 2 5 4,00 14 3,33 3,67 4,00

Média 3,57 3,71 4,31

Avaliação 1 - 14/11/2019 Avaliação 2 - 28/11/2019 Avaliação 3 - 12/12/2019 Total

Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 4 4 3 3,67 1 4 4 3 3,67 1 4 4 5 4,33 1 3,67 3,67 4,33

2 4 4 4 4,00 2 4 4 4 4,00 2 5 4 5 4,67 2 4,00 4,00 4,67

3 4 2 3 3,00 3 5 2 4 3,67 3 5 2 4 3,67 3 3,00 3,67 3,67

4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4,00 4 5 4 5 4,67 4 4,00 4,00 4,67

5 4 4 4 4,00 5 4 4 4 4,00 5 5 4 5 4,67 5 4,00 4,00 4,67

6 4 2 4 3,33 6 5 2 3 3,33 6 5 2 4 3,67 6 3,33 3,33 3,67

7 4 4 4 4,00 7 4 4 3 3,67 7 5 4 5 4,67 7 4,00 3,67 4,67

8 3 2 2 2,33 8 4 2 3 3,00 8 4 4 4 4,00 8 2,33 3,00 4,00

9 4 4 4 4,00 9 4 4 4 4,00 9 5 4 5 4,67 9 4,00 4,00 4,67

10 4 4 3 3,67 10 5 2 3 3,33 10 5 4 5 4,67 10 3,67 3,33 4,67

11 4 4 3 3,67 11 5 4 3 4,00 11 4 4 5 4,33 11 3,67 4,00 4,33

12 3 3 3 3,00 12 4 3 3 3,33 12 4 3 4 3,67 12 3,00 3,33 3,67

13 4 4 4 4,00 13 5 4 4 4,33 13 5 4 5 4,67 13 4,00 4,33 4,67

14 4 2 4 3,33 14 5 2 4 3,67 14 5 2 5 4,00 14 3,33 3,67 4,00

Média 3,57 3,71 4,31

Avaliação 1 - 27/02/2020 Avaliação 2 - 20/03/2020 Avaliação 3 - 31/03/2020 Total

Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 2 2 2 2,00 1 4 4 5 4,33 1 4 5 5 4,67 1 2,00 4,33 4,67

2 2 4 2 2,67 2 3 4 3 3,33 2 4 5 4 4,33 2 2,67 3,33 4,33

3 3 2 2 2,33 3 4 2 4 3,33 3 4 4 4 4,00 3 2,33 3,33 4,00

4 1 2 3 2,00 4 4 4 4 4,00 4 5 4 5 4,67 4 2,00 4,00 4,67

5 2 2 3 2,33 5 4 2 5 3,67 5 5 4 5 4,67 5 2,33 3,67 4,67

6 2 2 3 2,33 6 4 2 4 3,33 6 4 5 5 4,67 6 2,33 3,33 4,67

7 3 4 3 3,33 7 4 4 4 4,00 7 4 4 4 4,00 7 3,33 4,00 4,00

8 2 2 2 2,00 8 3 2 2 2,33 8 4 4 4 4,00 8 2,00 2,33 4,00

9 2 2 3 2,33 9 4 4 4 4,00 9 5 5 5 5,00 9 2,33 4,00 5,00

10 2 2 1 1,67 10 5 4 3 4,00 10 5 4 5 4,67 10 1,67 4,00 4,67

11 2 2 2 2,00 11 4 2 4 3,33 11 4 4 5 4,33 11 2,00 3,33 4,33

12 2 2 2 2,00 12 3 4 5 4,00 12 3 4 5 4,00 12 2,00 4,00 4,00

13 13 13 13

14 2 2 2 2,00 14 5 2 3 3,33 14 5 4 4 4,33 14 2,00 3,33 4,33

Média 2,23 3,62 4,41
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Aluna B – 1.ª etapa – Instrumento específico de avaliação do projeto – versão do professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 1 - 27/02/2020 Avaliação 2 - 20/03/2020 Avaliação 3 - 31/03/2020 Total

Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 2 2 2 2,00 1 4 4 5 4,33 1 4 5 5 4,67 1 2,00 4,33 4,67

2 2 4 2 2,67 2 3 4 3 3,33 2 4 5 4 4,33 2 2,67 3,33 4,33

3 3 2 2 2,33 3 4 2 4 3,33 3 4 4 4 4,00 3 2,33 3,33 4,00

4 1 2 3 2,00 4 4 4 4 4,00 4 5 4 5 4,67 4 2,00 4,00 4,67

5 2 2 3 2,33 5 4 2 5 3,67 5 5 4 5 4,67 5 2,33 3,67 4,67

6 2 2 3 2,33 6 4 2 4 3,33 6 4 5 5 4,67 6 2,33 3,33 4,67

7 3 4 3 3,33 7 4 4 4 4,00 7 4 4 4 4,00 7 3,33 4,00 4,00

8 2 2 2 2,00 8 3 2 2 2,33 8 4 4 4 4,00 8 2,00 2,33 4,00

9 2 2 3 2,33 9 4 4 4 4,00 9 5 5 5 5,00 9 2,33 4,00 5,00

10 2 2 1 1,67 10 5 4 3 4,00 10 5 4 5 4,67 10 1,67 4,00 4,67

11 2 2 2 2,00 11 4 2 4 3,33 11 4 4 5 4,33 11 2,00 3,33 4,33

12 2 2 2 2,00 12 3 4 5 4,00 12 3 4 5 4,00 12 2,00 4,00 4,00

13 13 13 13

14 2 2 2 2,00 14 5 2 3 3,33 14 5 4 4 4,33 14 2,00 3,33 4,33

Média 2,23 3,62 4,41

Avaliação 1 - 14/11/2019 Avaliação 2 - 28/11/2019 Avaliação 3 - 12/12/2019 Total

Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 3 4 3,50 1 3 2 4 3,00 1 4 2 5 3,67 1 3,50 3,00 3,67

2 2 3 2,50 2 3 2 3 2,67 2 4 4 4 4,00 2 2,50 2,67 4,00

3 4 3 3,50 3 3 2 4 3,00 3 4 2 4 3,33 3 3,50 3,00 3,33

4 2 3 2,50 4 3 4 4 3,67 4 4 4 5 4,33 4 2,50 3,67 4,33

5 2 3 2,50 5 4 2 3 3,00 5 4 4 4 4,00 5 2,50 3,00 4,00

6 3 3 3,00 6 3 2 3 2,67 6 4 4 4 4,00 6 3,00 2,67 4,00

7 5 3 4,00 7 5 4 4 4,33 7 4 4 4 4,00 7 4,00 4,33 4,00

8 3 3 3,00 8 3 2 3 2,67 8 3 2 4 3,00 8 3,00 2,67 3,00

9 3 3 3,00 9 3 4 3 3,33 9 4 4 4 4,00 9 3,00 3,33 4,00

10 3 2 2,50 10 3 4 3 3,33 10 4 4 4 4,00 10 2,50 3,33 4,00

11 3 3 3,00 11 4 4 3 3,67 11 4 4 4 4,00 11 3,00 3,67 4,00

12 2 2 2,00 12 4 4 2 3,33 12 4 4 4 4,00 12 2,00 3,33 4,00

13 4 3 3,50 13 4 5 3 4,00 13 4 5 5 4,67 13 3,50 4,00 4,67

14 4 4 4,00 14 4 2 3 3,00 14 4 4 4 4,00 14 4,00 3,00 4,00

Média 3,04 3,26 3,93

Avaliação 1 - 14/11/2019 Avaliação 2 - 28/11/2019 Avaliação 3 - 12/12/2019 Total

Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 3 4 3,50 1 3 2 4 3,00 1 4 2 5 3,67 1 3,50 3,00 3,67

2 2 3 2,50 2 3 2 3 2,67 2 4 4 4 4,00 2 2,50 2,67 4,00

3 4 3 3,50 3 3 2 4 3,00 3 4 2 4 3,33 3 3,50 3,00 3,33

4 2 3 2,50 4 3 4 4 3,67 4 4 4 5 4,33 4 2,50 3,67 4,33

5 2 3 2,50 5 4 2 3 3,00 5 4 4 4 4,00 5 2,50 3,00 4,00

6 3 3 3,00 6 3 2 3 2,67 6 4 4 4 4,00 6 3,00 2,67 4,00

7 5 3 4,00 7 5 4 4 4,33 7 4 4 4 4,00 7 4,00 4,33 4,00

8 3 3 3,00 8 3 2 3 2,67 8 3 2 4 3,00 8 3,00 2,67 3,00

9 3 3 3,00 9 3 4 3 3,33 9 4 4 4 4,00 9 3,00 3,33 4,00

10 3 2 2,50 10 3 4 3 3,33 10 4 4 4 4,00 10 2,50 3,33 4,00

11 3 3 3,00 11 4 4 3 3,67 11 4 4 4 4,00 11 3,00 3,67 4,00

12 2 2 2,00 12 4 4 2 3,33 12 4 4 4 4,00 12 2,00 3,33 4,00

13 4 3 3,50 13 4 5 3 4,00 13 4 5 5 4,67 13 3,50 4,00 4,67

14 4 4 4,00 14 4 2 3 3,00 14 4 4 4 4,00 14 4,00 3,00 4,00

Média 3,04 3,26 3,93
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Aluna B – 2.ª etapa – Instrumento específico de avaliação do projeto – versão do professor 

 

 

 

Avaliação 1 - 27-02-2020 Avaliação 2 - 07-04-2020 Avaliação 3 - 04-05-2020 Total

Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 2 4 3 3,00 1 4 4 4 4,00 1 4 4 4 4,00 1 3,00 4,00 4,00

2 2 2 3 2,33 2 4 4 3 3,67 2 4 4 4 4,00 2 2,33 3,67 4,00

3 2 4 3 3,00 3 4 2 4 3,33 3 4 4 4 4,00 3 3,00 3,33 4,00

4 2 2 2 2,00 4 4 2 4 3,33 4 4 4 5 4,33 4 2,00 3,33 4,33

5 2 2 2 2,00 5 4 4 3 3,67 5 4 4 4 4,00 5 2,00 3,67 4,00

6 2 2 2 2,00 6 3 2 3 2,67 6 4 2 4 3,33 6 2,00 2,67 3,33

7 2 4 2 2,67 7 4 3 3 3,33 7 4 4 5 4,33 7 2,67 3,33 4,33

8 2 4 3 3,00 8 3 2 3 2,67 8 4 2 3 3,00 8 3,00 2,67 3,00

9 2 2 2 2,00 9 3 4 4 3,67 9 4 4 4 4,00 9 2,00 3,67 4,00

10 2 1 2 1,67 10 4 2 3 3,00 10 4 2 3 3,00 10 1,67 3,00 3,00

11 2 2 2 2,00 11 4 2 3 3,00 11 4 4 5 4,33 11 2,00 3,00 4,33

12 2 3 3 2,67 12 3 4 3 3,33 12 3 4 4 3,67 12 2,67 3,33 3,67

13 13 13 13

14 2 2 2 2,00 14 4 2 3 3,00 14 4 2 4 3,33 14 2,00 3,00 3,33

Média 2,33 3,28 3,79

Avaliação 1 - 27-02-2020 Avaliação 2 - 07-04-2020 Avaliação 3 - 04-05-2020 Total

Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Média Questão Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 2 4 3 3,00 1 4 4 4 4,00 1 4 4 4 4,00 1 3,00 4,00 4,00

2 2 2 3 2,33 2 4 4 3 3,67 2 4 4 4 4,00 2 2,33 3,67 4,00

3 2 4 3 3,00 3 4 2 4 3,33 3 4 4 4 4,00 3 3,00 3,33 4,00

4 2 2 2 2,00 4 4 2 4 3,33 4 4 4 5 4,33 4 2,00 3,33 4,33

5 2 2 2 2,00 5 4 4 3 3,67 5 4 4 4 4,00 5 2,00 3,67 4,00

6 2 2 2 2,00 6 3 2 3 2,67 6 4 2 4 3,33 6 2,00 2,67 3,33

7 2 4 2 2,67 7 4 3 3 3,33 7 4 4 5 4,33 7 2,67 3,33 4,33

8 2 4 3 3,00 8 3 2 3 2,67 8 4 2 3 3,00 8 3,00 2,67 3,00

9 2 2 2 2,00 9 3 4 4 3,67 9 4 4 4 4,00 9 2,00 3,67 4,00

10 2 1 2 1,67 10 4 2 3 3,00 10 4 2 3 3,00 10 1,67 3,00 3,00

11 2 2 2 2,00 11 4 2 3 3,00 11 4 4 5 4,33 11 2,00 3,00 4,33

12 2 3 3 2,67 12 3 4 3 3,33 12 3 4 4 3,67 12 2,67 3,33 3,67

13 13 13 13

14 2 2 2 2,00 14 4 2 3 3,00 14 4 2 4 3,33 14 2,00 3,00 3,33

Média 2,33 3,28 3,79



450 
 

Aluno A – 1.ª etapa – Instrumento 

específico de avaliação do projeto – versão 

do aluno 

 

Aluno A – 2.ª etapa – Instrumento 

específico de avaliação do projeto – versão 

do aluno 

 

Aluna B – 1.ª etapa – Instrumento 

específico de avaliação do projeto – versão 

do aluno 

 

Aluna B – 2.ª etapa – Instrumento 

específico de avaliação do projeto – versão 

do aluno 

 

Questões Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 4 4 4

2 1 1 1

3 4 4 4

4 4 3 3

5 1 1 2

6 5 5 4

7 1 1 1

8 4 3 3

9 3 3 3

10 4 4 4

11 5 5 4

12 4 4 4

13 1 1 1

14 4 4 4

15 4 5 4

16 5 4 4

17 4 4 4

18 4 3 3

19 1 4 1

20 4 4 4

21 4 4 4

22 4 4 5

23 5 4 4

24 1 1 1

25 4 5 4

Questões Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 3 5 5

2 1 1 1

3 4 5 4

4 3 4 4

5 1 1 1

6 5 4 3

7 1 1 1

8 3 3 3

9 3 3 3

10 4 4 3

11 5 5 5

12 4 5 5

13 1 1 1

14 4 4 4

15 5 5 5

16 5 5 5

17 5 5 5

18 2 1 3

19 1 1 1

20 5 5 5

21 5 5 5

22 4 5 5

23 4 5 5

24 1 1 1

25 5 5 5

Questões Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 4 5 5

2 1 1 1

3 5 5 5

4 5 5 5

5 1 1 1

6 4 5 5

7 1 1 1

8 5 5 5

9 1 1 1

10 4 4 5

11 4 5 5

12 5 5 5

13 1 1 1

14 4 4 4

15 4 5 5

16 4 5 5

17 5 5 5

18 4 4 4

19 4 4 4

20 5 5 5

21 5 5 5

22 5 5 5

23 5 5 5

24 1 1 4

25 4 4 5

Questões Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3

1 4 5 5

2 1 1 1

3 5 4 5

4 5 5 5

5 1 1 1

6 5 5 5

7 1 1 1

8 5 5 5

9 1 1 1

10 4 4 4

11 4 4 5

12 4 4 5

13 1 1 1

14 4 4 4

15 4 4 4

16 4 4 5

17 3 4 5

18 3 5 5

19 4 4 4

20 4 4 5

21 4 4 5

22 5 4 5

23 4 5 5

24 1 1 1

25 3 4 4


