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resumo 

 
O presente documento, redigido no contexto do mestrado em Ensino 

de Música, encontra-se dividido em duas partes. A primeira 

corresponde à investigação desenvolvida no âmbito do projeto 

educativo, na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, 

que teve como objetivo avaliar o nível de desidratação durante o 

estudo de clarinete e a sua relação com a sensação de esforço. Os 

resultados obtidos permitiram criar algumas recomendações para 

adaptar a ingestão hídrica ao desempenho artístico, de forma a 

minimizar os efeitos da perda de água na atividade artística. A segunda 

parte corresponde ao relatório da componente de Prática de Ensino 

Supervisionada, realizado no Curso de Música Silva Monteiro, no 

Porto, durante o ano letivo 2019/2020. 
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abstract 

 
This document, written in the context of the Master in Music Education, 

has two parts. The first is an investigation developed in the Health 

School of the Aveiro University. The main objectives was to evaluate 

the dehydration level after a clarinet study session and its relation with 

perceived effort. The results allowed to create some advices to adapt 

water intake to artistic performance, in order to minimize the effects of 

water loss on artistic activity. 

The second part relates the Supervised Teaching Practice, which 

happened in music school Curso de Música Silva Monteiro, at Porto, 

during the academic year 2019/2020. 
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Introdução 

Este documento foi redigido no âmbito da Unidade Curricular de Prática de Ensino 

Supervisionada, inserida no Mestrado em Ensino de Música da Universidade de Aveiro. Esta 

unidade curricular englobou uma componente prática correspondente ao estágio pedagógico, 

realizado Curso de Música Silva Monteiro e a elaboração de uma investigação no âmbito do 

projeto educativo.  

Assim sendo, o presente trabalho apresenta-se dividido em duas secções. A primeira 

corresponde ao projeto educativo, e a segunda parte refere-se à Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) - relatório de estágio- onde é descrito o contexto em que esta decorreu, 

apresentadas as planificações e relatórios das aulas lecionadas e observadas, bem como 

expostas as atividades organizadas e participadas ao longo do ano letivo.  

Apesar da disciplina PES ser realizada, no meu caso, com alunos do 2º ciclo, a minha 

investigação, inserida no projeto educativo, foi realizada com alunos do nível superior, uma 

vez que os testes aplicados exigiam deslocações à Escola Superior de Saúde da Universidade de 

Aveiro (ESSUA) e era necessária uma amostra representativa de músicos profissionais.  

Este trabalho pretende, através da partilha de uma experiência no terreno, levar à reflexão 

sobre a pertinência da implementação de práticas pedagógicas no ensino vocacional do 

clarinete bem como fornecer estratégias para a uma otimização da performance artística sob 

um ponto de vista holístico.  
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Projeto de investigação 
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“Estudo do clarinete e hidratação” 
 

Contextualização da investigação 

A manutenção de um bom estado de saúde é essencial para qualquer indivíduo, 

particularmente para quem vive em alta performance, como o caso dos músicos (Schoeb V, 

2012; Žuškin E, 2005). De forma a não comprometer a sua atividade profissional e prevenir 

lesões, as patologias físicas musculoesqueléticas têm sido alvo de investigação, sendo já uma 

área de reconhecida importância pelos próprios músicos. Pelo contrário, as exigências 

fisiológicas da atividade performativa de um instrumentista são menos conhecidas (Dick et al., 

2013; F Quarrier, 2013; Inesta, Terrados, Garcia, & Perez, 2008; Wynn Parry, 2003). 

Habitualmente, um músico profissional ou um estudante de nível secundário ou superior, 

exerce a sua atividade durante muitas horas diárias, com um nível de exigência de 

concentração elevado, quer no estudo individual do seu instrumento, quer nos ensaios ou 

apresentações públicas (Inesta et al., 2008; Vellers, Irwin, & Lightfoot, 2015; Yasuda & Ito, 

2018). A concentração é um indicador de desidratação que, por sua vez, tal como descrito na 

literatura, influencia negativamente o desempenho físico e cognitivo. Existe um consenso de 

que a ingestão de água é determinante para a capacidade de concentração, melhorando a 

atenção visual e a memória (Perrier, 2017; Sawka, Cheuvront, & Kenefick, 2015; Shirreffs, 

Merson, Fraser, & Archer, 2004). Portanto, a ingestão inadequada de líquidos e nutrientes 

pode prejudicar o desempenho dos músicos, comprometendo a sua saúde e a performance 

artística (Vepraskas, 2002; Yasuda & Ito, 2018; Yiu & Chan, 2003).  

O conhecimento dos aspetos físicos e fisiológicos subjacentes a uma atividade profissional é 

fundamental para a prevenção ou tratamento de alterações que podem surgir no decorrer do 

desempenho da sua atividade. Como há relativamente poucas publicações sobre os efeitos da 

hidratação no desempenho artístico-musical, é necessário observar outras atividades em que 

existem pesquisas realizadas, de forma a compreendê-los com maior rigor, como é o caso do 

desporto, onde há bibliografia sustentada e orientações estabelecidas (Iñesta, 2006; 

Vepraskas, 2002; Yasuda & Ito, 2018; Yiu & Chan, 2003).  

Atualmente, surge alguma bibliografia que visa adaptar aos músicos as recomendações 

estabelecidas para os atletas de alta competição ao nível de bem-estar, saúde, treino, 

melhoria do desempenho e prevenção de lesões. Tal como os atletas, os músicos, podendo ser 
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considerados profissionais de alta competição, devem atender às suas necessidades 

nutricionais e hídricas de forma a não comprometer e otimizar a performance, bem como 

prevenir lesões, fruto do esforço intensivo e repetitivo, que poderá comprometer toda a 

preparação que precede uma apresentação artística (F Quarrier, 2013; Guptill, 2008; Hassler, 

2000; Schlumpf, 2013; Schoeb V, 2012; Toledo et al., 2004; Yasuda & Ito, 2018).  

Assim, este trabalho surge por reconhecer que a avaliação do estado de hidratação pode 

trazer questões relacionadas com as necessidades hídricas aumentadas de músicos 

instrumentistas, protegendo a sua saúde e podendo melhorar o seu desempenho artístico. 

Esta investigação surge inserida no âmbito do projeto educativo do Mestrado em Ensino da 

Música, cuja área de especialização é o clarinete, instrumento sob o qual se incide o estudo. 

Apesar deste trabalho se focar nos efeitos da hidratação no estudo de clarinetistas, uma vez 

que a literatura descreve um gasto energético semelhante entre os diferentes instrumentos de 

sopro, prevê-se que as conclusões obtidas sejam transponíveis para outros instrumentistas.  

 

Revisão da Literatura  

A importância do estado de saúde no desempenho artístico 

Na profissão de músico existe uma importante ligação entre saúde e desempenho artístico 

(Schoeb V, 2012; Žuškin E, 2005). Tocar um instrumento musical profissionalmente exige um 

nível de aptidão física que requer agilidade, flexibilidade, coordenação neuromuscular, 

resistência e força muscular (F Quarrier, 2013; Schoeb V, 2012).  

Os músicos, tal como os atletas, praticam diariamente, exercem movimentos repetitivos, 

podem estar sujeitos à dor durante a atividade, entram em competições e praticamente não 

têm épocas de repouso, correndo o risco de lesões que colocam em causa a sua carreira (Clark 

& Lisboa, 2013; Dick RW, 2013; Guptill, 2008; Joubrel I, 2001; Manchester, 2012). Também os 

músicos universitários, pelas semelhanças no tempo de prática, se deparam com estes riscos 

(Iñesta, 2006).  

Enquanto os atletas são alvo de planos de cuidados para prevenir as complicações associadas à 

sua atividade, como por exemplo, relativos ao doseamento da carga de exercício ao longo do 

tempo ou ao tipo de alimentação e hidratação, os músicos constituem um grupo profissional 

sem qualquer orientação a nível nutricional e de prevenção de lesões. O equilíbrio de fluídos e 

eletrólitos e a hidratação afetam a mente e estado físico dos atletas (Belval et al., 2019; Chycki, 
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Zajac, Maszczyk, & Kurylas, 2017). Uma parte básica do treino e de competições de atletas 

refere-se aos protocolos de hidratação, de forma a otimizar o desempenho e reduzir a 

probabilidade de lesões (Burckhardt, 2008). No caso dos músicos, a bibliografia disponível é 

escassa e aborda, sobretudo, complicações de saúde musculoesqueléticas, lesões 

neuromusculares e problemas relacionados com o medo do palco ou gestão do stress (Dick 

RW, 2013; Žuškin E, 2005).  

A exigência física e fisiológica da atividade de um músico profissional varia de acordo com 

vários fatores, em particular com o tipo de instrumento o que implica diferentes cuidados e 

medidas de prevenção de situações patológicas (Iñesta, 2006). Durante a prática musical 

verifica-se o aumento da atividade do sistema nervoso autónomo e da produção das 

hormonas do stresse (Hassler, 2000; Inesta et al., 2008; Robertson, Federoff, & Eisensmith, 

2010). Indicadores de esforço físico como a frequência cardíaca e respiratória, pressão 

sanguínea e concentração de lactato foram significativamente superiores depois da 

performance musical (Drinkwater EJ, 2010; Manchester, 2010). Relativamente aos músicos de 

sopro, a sua atividade requer o uso constante do diafragma, o que causa um aumento 

prolongado da pressão intra-abdominal, inspiração profunda e esforço respiratório 

(Cammarota et al., 2010; Pregun I, 2009). Todos estes mecanismos, repetidos durante tempos 

prolongados diariamente e ao longo de vários anos, podem aumentar a ocorrência de 

sintomas de refluxo gastroesofágico (Cammarota et al., 2010; Deniz et al., 2006; Pregun I, 

2009). A alta pressão constante durante a atividade, pode estar na base do elevado risco deste 

problema, tendo um impacto negativo sobre a qualidade de vida e desempenho profissional 

(Cammarota et al., 2010; Pregun I, 2009). Apesar de tudo isto, McArdle mostra que a atividade 

de tocar um instrumento tem gastos de energia baixos. Por exemplo, para uma pessoa de 65 

kg, tocar bateria exige cerca de 4,3 Kcal / min e tocar trompa 1,9 Kcal / min, o mesmo gasto 

energético que escrever sentado (Ainsworth et al., 2011; Baadjou et al., 2011; Butte et al., 

2018; D. McArdle, Katch, & Katch, 2015). No entanto, os músicos podem ter dias com mais de 

5 horas de atividade por dia, o que pode aumentar significativamente o gasto energético diário 

e, consequentemente, as necessidades individuais diárias de energia e fluídos. 

Por outro lado, a atividade musical em bandas filarmónicas é transversal à maioria dos músicos 

de sopro, estando expostos, frequentemente, a práticas diárias prolongadas em ambientes ao 

ar livre com temperaturas elevadas (Yasuda & Ito, 2018).  Estudos com músicos estudantes de 

bandas militares que praticavam ao ar livre demonstraram alguns relatos de queixas de 

náuseas, cãibras musculares, cefaleias e falta de concentração, podendo a desidratação ser a 

base do problema (Vepraskas, 2002; Yasuda & Ito, 2018). 
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As exigências de ensaios, estudo e concertos em horários diferentes, bem como todo o stress 

associado a grandes expetativas de excelência podem ter impacto nas escolhas alimentares, 

podendo ter efeitos prejudiciais na saúde e no desempenho artístico (Cizek, Kelly, Kress, & 

Mattfeldt-Beman, 2016; Kapsetaki & Easmon, 2017). É habitual terem muitas horas de prática, 

com interrupções curtas para ingestão da denominada fast food, cafeína ou nicotina (Shafer-

Crane, 2006).  

Num estudo realizado em Portugal, onde foram avaliados 78 músicos com idades 

compreendidas entre os 19 e os 49 anos, 47,4 % dos músicos referiram alterar os hábitos 

alimentares com o desempenho artístico, através de modificações dos horários de refeições 

(34,2%) e inclusão de alimentos e/ou bebidas específicas (66,7%), nomeadamente banana, 

chocolate, chás e massas. Pelo contrário, 76,9% referiu omitir alimentos e/ou bebidas, como 

bebidas alcoólicas e gaseificadas, produtos açucarados, aperitivos, fritos, refeições abundantes 

e muito condimentadas antes de apresentações públicos. Neste sentido, a inclusão e omissão 

e determinados alimentos e bebidas parece refletir uma preocupação em suprir as 

necessidades energéticas e prevenir alterações digestivas, respetivamente. Tanto em Portugal 

como noutros países, a informação sobre hábitos alimentares de músicos é escassa. Contudo, 

ao avaliar os contributos percentuais médios dos macronutrientes para o valor energético 

total, observou-se que a maioria dos indivíduos apresentou um padrão hiperproteico, 

hipoglicídico e hiperlipídico, semelhante ao encontrado na população portuguesa. Apesar da 

grande maioria dos músicos (85,9%) considerar benéfica a alimentação saudável para a sua 

atividade profissional, a análise nutricional da ingestão relatada salienta aspetos que 

contrariam esta noção, apresentando uma contribuição percentual para o valor energético 

total inadequado: é o caso do consumo de gordura saturada (32,1%), de colesterol (42,3%), de 

açúcar (66,7%) acima da recomendação e, sobretudo, da ingestão de fibra (92,3%) abaixo da 

recomendação. É de salientar também a grande dispersão no consumo relatado de etanol, 

com valores acima da recomendação em 26,9% dos casos. De um modo geral, excetuando 

pequenas modificações em dias de concertos ou provas, os resultados demonstram que os 

músicos portugueses dão pouca relevância aos hábitos alimentares e à hidratação (Matos, 

Antelo, & Poinhos, 2015).  

A importância de um bom estado de hidratação 

Existe um consenso de que a ingestão de água facilita certos processos cognitivos (Benton et 

al., 2015; Edmonds, Harte, & Gardner, 2018; Panel & Committee on the Scientific Evaluation of 

Dietary Reference Intakes, 2005). Segundo o comitê do Food and Nutrition Board of the 
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Institute of Medicine of the National Academies, a perda de mais de 2% dos fluidos corporais 

diminui o desempenho cognitivo, visual, psico-motor e físico (Harris et al., 2019; Medicine, 

2005).  

A água é um nutriente essencial para a vida. É o composto químico mais abundante no corpo 

humano, representando 75% do peso corporal em bebés a 55% em idosos. Sem água, os 

humanos sobrevivem apenas por dias (Casado, Ramos, Rodriguez, Moreno, & Gil, 2015).  

 No nosso organismo, a água desempenha vários papéis fisiológicos. É essencial para a 

respiração (transporte de oxigénio para as células) e metabolismo, digestão (absorção de 

nutrientes), desintoxicação do organismo, regulação da temperatura corporal, manutenção da 

pressão osmótica, lubrificação e fornecimento de suporte estrutural aos tecidos e articulações, 

entre outras (Belval et al., 2019; Casado et al., 2015; D. McArdle et al., 2015; Evans, James, 

Shirreffs, & Maughan, 2017; Harris et al., 2019; Medicine, 2005; F. Meyer, Timmons, B., Wilk 

B., Leites G., 2019). No entanto, não há um mecanismo eficiente de armazenamento de água 

no corpo, motivo pelo qual é necessário um suprimento constante de fluídos para manter a 

teor de água corporal  adequado (Casado et al., 2015). 

A quantidade de água necessária para cada indivíduo varia com fatores como a composição 

corporal, sexo, gasto energético, temperatura ambiental, entre outros, que influenciam 

também a taxa de transpiração (Parry et al., 2017).  Por sua vez, a taxa de transpiração, como 

mecanismo primário de dissipação de calor, apesar de ser um processo essencial para regular a 

temperatura corporal, é acompanhada por perdas comuns de fluídos entre 0,5 e 1,9 

litros/hora (Baker, Barnes, Anderson, Passe, & Stofan, 2016; Belval et al., 2019; Kenefick & 

Cheuvront, 2016). Portanto, indivíduos que se exercitam em ambientes quentes e/ou com luz 

solar direta produzirão taxas de suor próximas à máxima e estarão em maior risco de 

hipohidratação (Budd, 2008), tal como acontece em ambientes de concerto em palco ou ao ar 

livre. 

Sinais e causas de desidratação 

A euihdratação (estado “normal” de hidratação) é definida como uma massa corporal dentro 

de ± 0,2% do normal em ambientes temperados e ± 0,5% do normal em ambientes quentes ou 

durante o exercício (Evans et al., 2017). Este estado é, geralmente, mantido ao longo do dia-a-

dia através de mecanismos comportamentais e biológicos. O processo de ocorrência de um 

défice hídrico é conhecido como desidratação, enquanto o resultado é definido como 

hipohidratação (Belval et al., 2019). A desidratação ocorre quando a perda de fluídos corporais 
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excede a quantidade ingerida, perturbando o equilíbrio mineral dos fluídos corporais (D. 

McArdle et al., 2015; Panel & Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference 

Intakes, 2005). Desidratação leve ocorre quando o corpo perde cerca de 1 a 2% do total de 

fluídos corporais, e desidratação grave é considerada quando o corpo perde mais de 5% 

(Armstrong, 2005; Belval et al., 2019; Szinnai, Schachinger, Arnaud, Linder, & Keller, 2005). A 

sede é um sinal de desidratação, que ocorre apenas quando o indivíduo já perdeu 0,8-2% do 

total de líquidos, isto é, quando já está ligeiramente desidratado (Krecar et al., 2014). 

Principais consequências da desidratação  

De um modo geral, grandes reduções e grandes aumentos na água corporal podem levar a 

consequências adversas à saúde. Se combinada com ambientes de elevada temperatura e 

humidade, a hipohidratação pode resultar num fluxo sanguíneo reduzido para o cérebro e 

exaustão pelo calor devido à hipotensão e fadiga central (Belval et al., 2019; Evans et al., 

2017).  

Vários estudos demonstraram que a desidratação pode levar à diminuição da atenção, 

concentração e outras funções cognitivas e motoras, bem como a sensação de fadiga, dor de 

cabeça, sonolência e estado de alerta reduzido (Edmonds et al., 2018; Krecar, Kolega, & Kunac, 

2014; Malisova et al., 2016; Parry, Oeppen, Gass, & Brennan, 2017; Petri, Dropulic, & Kardum, 

2006; Ritz & Berrut, 2005; Sawka et al., 2015). 

Um estudo realizado com cantores amadores evidenciou que ingestões frequentes de água e 

descanso retardaram o efeito de fadiga vocal (Yiu & Chan, 2003). Cian et al. investigaram o 

efeito da desidratação resultante do exercício e calor na memória e atividades visuo-motoras. 

Ambas as causas da desidratação provaram ter um impacto adverso na memória e na perceção 

(Cian, Barraud, Melin, & Raphel, 2001). Em crianças, a desidratação está relacionada com 

irritabilidade, letargia e declínio do desempenho cognitivo (D'Anci, Constant, & Rosenberg, 

2006). Estudos semelhantes realizados com jovens de vinte anos (Armstrong et al., 2012, 

Ganio et al., 2011), encontraram diferenças de género nos efeitos da desidratação leve no 

funcionamento cognitivo. O declínio no desempenho cognitivo em mulheres foi menor do que 

em homens, mas as mulheres tiveram maiores alterações de humor e sintomas como fadiga, 

dores de cabeça e dificuldades de concentração (Armstrong et al., 2012; Ganio, 2011). Num 

estudo realizado com crianças, bochechar com água melhorou a atenção visual, mas não a 

memória a curto prazo, o humor ou a sensação de sede (Edmonds, Harte, & Gardner, 2018). 
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Métodos de avaliação do estado de hidratação 

O estado da hidratação reflete o equilíbrio entre a ingestão e a perda de água. A avaliação da 

hidratação corporal é um processo complexo e nenhum método é válido para todas as 

situações (Malisova et al., 2016; McGarvey et al., 2010). A sede é sugerida como marcador de 

desidratação uma vez que é estimulada por desidratação significativa (Lee et al., 2017). A 

diminuição aguda do peso corporal é usada como padrão para avaliar o grau de desidratação 

porque reflete uma diminuição na quantidade de água corporal total e não de substratos 

energéticos (por exemplo, gordura). A partir da diferença do peso corporal antes e após o 

exercício é possível calcular a percentagem de perda de peso para classificar o estado de 

hidratação (Lee et al., 2017). Outro método para a estimativa da hidratação corporal é a 

análise da cor da urina, utilizando-se a escala proposta por Armstrong (Armstrong L, 2009; Lee 

et al., 2017). Alterações no volume plasmático, osmolaridade e gravidade específica da urina 

são as medidas mais frequentemente publicadas para avaliar alterações no estado de 

hidratação em contextos clínicos (Armstrong L, 2009; Malisova et al., 2016). A Análise de 

Vetores de Impedância Bioelétrica (BIVA) surge como uma nova técnica para avaliar a 

composição corporal, tal como estado de hidratação, tendo a vantagem de ser pouco invasiva 

e com garantias de eficácia (Carrasco-Marginet et al., 2017; Marini et al., 2020; Mascherini, 

Gatterer, Lukaski, Burtscher, & Galanti, 2015; F. Meyer, Volterman, Timmons, & Wilk, 2012; K. 

Norman, Stobaus, Pirlich, & Bosy-Westphal, 2012), sendo por isso usada nesta investigação. 

Objetivos  

Considerando que os músicos, nomeadamente, os clarinetistas, dedicam muitas horas diárias à 

sua atividade e uma vez que a hidratação é um fator que influencia o desempenho físico e 

cognitivo, o propósito principal deste trabalho é avaliar os efeitos de uma sessão de estudo de 

clarinete no estado de hidratação. A hipótese foi que o estado de hidratação dos clarinetistas 

seria alterado pelas longas e intensas sessões de estudo, transpondo-se tal efeito para os 

concertos.  

O objetivo deste estudo foi determinar as alterações de hidratação durante uma sessão de 

estudo de clarinete, através da Avaliação de Vetores de Impedância Bioelétrica (BIVA).  

Os objetivos específicos incluem:  

● Avaliar o nível de desidratação durante o estudo de clarinete 

● Avaliar a relação entre o estado de hidratação e a sensação de esforço 

● Fornecer recomendações relativas à hidratação de clarinetistas 
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Metodologia 

Design do estudo e considerações éticas 

Este estudo de série de casos analisou as alterações induzidas por uma sessão de estudo do 

clarinete sobre a hidratação e foi realizado em contexto de laboratório (Escola Superior de 

Saúde de Aveiro – Laboratório de Estudo do Movimento Humano). 

Para a realização desta investigação foi solicitado o parecer da Comissão de Ética e 

Deontologia da Universidade de Aveiro (Anexo 1). Este trabalho respeitou a legislação relativa 

à proteção de dados e todas as orientações presentes na declaração de Helsínquia para 

estudos relacionados com a saúde humana, tendo sido obtido o consentimento informado 

escrito de todos os participantes (Anexo 2). 

Participantes  

Participaram neste estudo quatro estudantes de clarinete de licenciatura e mestrado, com 

idades compreendidas entre os 20 e os 28 anos, do sexo feminino. As estudantes da classe de 

clarinete da Escola Superior de Música de Aveiro foram convidadas através da entrega do 

protocolo do estudo e tiveram uma semana para refletir sobre a aceitação da sua participação 

na investigação. Os critérios de inclusão adotados para além dos referidos em relação ao sexo, 

idade e frequência de nível de ensino de música, foram a não apresentação de qualquer 

condição clínica na altura de recolha de dados, nem terem sido submetidos a qualquer 

intervenção cirúrgica nos seis meses anteriores. 

Instrumentos de avaliação e medidas 

As variáveis de interesse para este estudo foram hidratação e esforço. Assim, analisaram-se 

indicadores fisiológicos que poderiam estar relacionados com o estado de hidratação e a 

sensação de esforço, compreendendo dois tipos de medidas: 

I) Medidas objetivas: 

● Diferença entre hidratação através dos vetores de impedância bioelétrica 

antes e depois da sessão de estudo 

● Diferença do peso corporal pré e pós sessão de estudo 

Os estudos sobre avaliação de hidratação demonstram que a BIVA e a diferença de peso 

corporal são os melhores métodos não invasivos preditores do estado de hidratação 
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(Armstrong L, 2009; Lee et al., 2017).  Estes dois parâmetros foram analisados através da 

Medical Body Composition Analyzer SECA mBCA 514, um equipamento de análise da 

composição corporal que utiliza um modelo de 4 compartimentos (Seca, 2015). A BIVA 

possibilita uma análise do estado homeostático e possível migração do vetor de impedância 

bioelétrica, decorrente de variações no estado de hidratação (Kristina Norman, Stobäus, 

Pirlich, & Bosy-Westphal, 2012b; Piccoli, 2010). A impedância bioelétrica funciona medindo a 

resistência (R) ao fluxo de corrente elétrica através dos fluídos corporais para estimar a água 

corporal total (Buffa, Mereu, Comandini, Ibáñez, & Marini, 2014). A BIVA é uma representação 

gráfica da resistência elétrica do organismo, exibida num sistema de coordenadas: reactância 

(Xc) no eixo y, resistência (R) no eixo x. Ambas as variáveis, Xc e R, são consideradas em 

relação à altura, Xc/h e R/h, respetivamente (Seca, 2015; Buffa et al., 2014; Heavens, 

Charkoudian, O’Brien, Kenefick, & Cheuvront, 2016). O comprimento do vetor está 

inversamente relacionado com a concentração de água corporal total. Quanto mais curto for, 

maior a quantidade de água corporal (Fassini et al., 2017; H. Lukaski & Piccoli, 2012; Kristina 

Norman, Stobäus, Pirlich, & Bosy-Westphal, 2012a; Sperelakis, 2012). 

Alterações no ponto de medição (R, Xc) paralelo ao eixo x indicam modificações no volume do 

fluído, enquanto alterações no eixo y indicam um aumento ou diminuição da massa celular 

corporal, associada à água intracelular. Os quadrantes no sistema de coordenadas são 

nomeados correspondentemente: 

• quadrante I: XC alto, R alto - diminuição da percentagem de água corporal  

• quadrante II: XC alto, R baixo - aumento da massa celular corporal  

• quadrante III: XC baixo, R baixo - aumento da percentagem de água corporal  

• quadrante IV: XC baixo, R alto - diminuição da massa celular corporal  

O ponto de medição individual indica o balanço hídrico corporal. No gráfico BIVA o eixo da 

água corre diagonalmente do canto superior direito para o canto inferior esquerdo (Seca, 

2015). Uma vantagem adicional do BIVA é a comparação dos resultados de um indivíduo com 

valores de referência, através de percentis 50%, 75% e 95% sob a forma de elipses de 

tolerância. As elipses mostram as faixas de medição de um grupo de comparação de pessoas 

saudáveis. Um ponto de medição fora das elipses apenas indica uma diferença do grupo de 

comparação (Seca, 2015). 

 

II) Medida subjetiva: sensação de esforço 

Para aferir a sensação de esforço percecionada, questionou-se o nível de esforço que cada 

participante sentiu depois da sessão de estudo, utilizando-se a escala de Borg CR-10 (Anexo 3), 
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numerada de 6 a 20, em que 6 representa “absolutamente nada” e 20 “muito, muito forte 

(quase máximo)” (Elisabet Borg, 2019; E. Borg & Kaijser, 2006; G. Borg & Borg, 2001). 

Antes de iniciar a sessão de estudo, foi aplicado um questionário com o objetivo de conhecer 

dados relacionados com:   

- Caracterização sociodemográfica 

- Atividade artística  

- Estilo de vida  

- Ingestão alimentar  

Na caracterização sociodemográfica foi inquirida a idade e grau académico. Relativamente à 

atividade artística, foram questionadas a duração da atividade musical diária, média de 

número de horas de estudo diário, número de dias de estudo por semana, frequência de 

provas ou concertos. Para averiguar o estilo de vida, realizaram-se perguntas acerca da 

existência e frequência de prática de atividade física e hábitos tabágicos. No fim deste 

questionário inicial, aplicou-se um questionário acerca das ingestões alimentares realizadas no 

dia da avaliação (Anexo 4).  

No final da sessão de estudo, aplicou-se um novo questionário com o intuito de conhecer: 

- Nível de perceção de esforço após o estudo do clarinete  

- Hábitos de hidratação e sensação de sede  

 Questionou-se qual o nível de esforço sentido após a sessão de estudo, numa escala de 6 a 20 

(escala de Borg). Incluíram-se perguntas sobre hábitos de hidratação e sensação sede, que 

poderiam ser alterados com a atividade artística. Foram incluídas questões relacionadas com a 

hidratação e relativas à prática artística em geral. Foi questionado com que frequência as 

participantes se hidratam antes,  durante e depois da prática; que tipo de bebidas ingerem; se 

a sensação de sede, a hidratação e o tipo de bebidas ingeridas variam conforme se trate de 

uma sessão de estudo ou de uma apresentação pública; se consideram as suas atuais 

estratégias de hidratação  eficazes e se a hidratação pode ajudar a melhorar a performance 

(Anexo 5). 

 

Procedimentos 

Fase preparatória 

O procedimento realizado tinha prevista a calendarização que pode ser consultada no Anexo 6. 

Durante a fase preparatória, foram fornecidas instruções às participantes sobre determinados 
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comportamentos a respeitar relativos à avaliação de bioimpedância. Atualmente, a BIVA é 

uma técnica amplamente utilizada na medicina como uma ferramenta válida na avaliação de 

diferentes estados fisiológicos nas quais o estado de hidratação é frequentemente alterado. 

No entanto, certos fatores podem influenciar o sinal bioelétrico, com consequências na 

precisão dos resultados obtidos (H. C. Lukaski, Hall, & Siders, 2007; Micheli et al., 2014). A 

diferença no estado de hidratação durante a menstruação pode alterar significativamente a 

impedância, pelo que, seguindo recomendações internacionais, as participantes apenas 

poderiam marcar a sua avaliação em datas que coincidissem entre o 5º e o 11º dia do seu ciclo 

menstrual (Gleichauf & Roe, 1989; Statement, 1996). A ingestão de alimentos e bebidas e o 

exercício intenso 2 a 4 horas antes da avaliação diminuem a impedância, afetando a precisão 

da medição (Kushner, Gudivaka, & Schoeller, 1996). As clarinetistas foram solicitadas a abster-

se de cafeína, álcool e exercitar-se desde o dia anterior à investigação. Foram dadas também 

indicações no sentido de restringir a ingestão de líquidos e alimentos antes da avaliação, 

podendo realizar apenas uma refeição. Tendo em conta outros procedimentos descritos da 

literatura, solicitou-se que as participantes não usassem roupas apertadas ou meia-calça no 

dia da sessão de estudo, não aplicassem loção nas mãos e nos pés antes da avaliação, não 

tomassem diuréticos 6 horas antes e removessem todas as joias de metal antes de realizar a 

avaliação (Bera, 2014). 

Fase de recolha de dados 

A recolha de dados dividiu-se em 2 momentos distintos: antes e depois da sessão de estudo de 

clarinete. Antes de iniciarem a sessão, as participantes responderam a algumas questões sobre 

as características sociodemográficas, preencheram um questionário de ingestão alimentar e 

mediram os indicadores fisiológicos propostos. No final da sessão de estudo, as clarinetistas 

repetiram a avaliação da composição corporal e preencheram um registo com indicadores 

subjetivos relativos à sensação de sede e ao esforço.  

As medições foram realizadas na mesma sala e na mesma balança para que fossem garantidas 

as mesmas condições. A sessão de estudo do clarinete teve a duração de 80 minutos, sem 

ingestão de qualquer alimento ou líquido. Foi padronizada para todas as participantes, 

distribuída da seguinte forma: 25 minutos de aquecimento, com notas longas, escala, arpejos e 

exercícios de Hanon; 25 minutos para um ou dois estudos, com obrigatoriedade de o tocar do 

início ao fim; 30 minutos usados para uma peça, com obrigatoriedade de a tocarem, pelo 

menos uma vez, de forma completa.  
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Análise de dados 

A análise dos indicadores de hidratação e esforço foi realizada analisando as diferenças entre 

os valores medidos antes e depois da sessão de estudo do clarinete. Na ausência de dados 

normativos relativos à população Portuguesa, as BIVA’s de cada participante, recolhidas antes 

e após a sessão de estudo do clarinete, foram comparadas com as elipses de tolerância 

definidas para a população feminina, com idades compreendidas entre os 21 e os 49 anos, dos 

Estados Unidos da América, disponível em (http://www.specificbiva.com/)(Pace, 2019). 

Através de análise gráfica foi realizada a comparação entre os indicadores objetivos (diferença 

de peso em %, comprimento do vetor relativo à diferença em percentagem entre as BIVA’s) e 

o indicador subjetivo de esforço realizado na sessão de estudo do clarinete.  

 

Resultados 

Caracterização das participantes 

As quatro participantes (p) do estudo tinham, entre 20 e 28 anos de idade. Três estudam no 

segundo ano do mestrado em ensino da música e uma frequenta o 3º ano da licenciatura em 

clarinete. A frequência semanal do estudo de clarinete é elevada em todas as participantes, 

com a duração diária a variar entre as duas e as quatro horas. As participantes do estudo 

apresentam um Índice de Massa Corporal dentro do padrão de normalidade, com o peso a 

variar entre 51,15 Kg e os 64,90 Kg. Nenhuma das participantes tem hábitos tabágicos, 

dormem entre 7 e 9 horas por dia e metade pratica atividade física regularmente. Ingerem 

entre 1 e 1,5 litro de água diariamente e, quando questionadas sobre a sensação de sede 

durante a prática artística, a maioria respondeu que é superior em concertos e provas do que 

no seu estudo típico diário. Duas participantes (nº 3 e 4) indicaram sentir muita sede durante o 

estudo ou apresentações públicas e as restantes (participantes 1 e 2) referiram sentir um 

pouco de sede.   

Tabela 1-Características sócio demográficas, antropométricas e hábitos de estudo do clarinete 

 P1 P2 P3 P4 

Idade, anos 23 28 24 20 

Grau de Ensino Atual 2º ano 

Mestrado 

2º ano 

Mestrado 

2º ano 

Mestrado 

3º ano 

Licenciatura 

http://www.specificbiva.com/
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Peso, kg 61,8 51,2 64,9 59,3 

IMC, kg/m2 23,0 19,7 22,7 23,1 

Dias de estudo/ semana 6 6 7 7 

Horas de estudo diárias 3 2 4 4 

Altera a sua rotina alimentar antes 
da performance artística?  

Não Sim Não Não 

Complicações de saúde associados 
à atividade artística 

Nenhum Tendinite, 
tinnitus 

Lesão 
muscular 

Dores de 
costas 

Sente sede durante o estudo/ 
ensaios / concertos/ provas? 

Um pouco Um pouco Muito Muito 

Se sim, em qual tem necessidade 
de beber mais líquidos? 

Concertos/ 

Provas 

Concertos/ 

Provas 

Concertos/ 

Provas 

Estudo/ 
Ensaios 

Acredita que a hidratação pode 
ajudar a melhorar a performance? 

Sim Sim Sim Sim 

 

A maioria das participantes respondeu não alterar a sua rotina alimentar com a prática 

artística, tanto em apresentações públicas como durante o seu estudo diário.  

As complicações de saúde relatadas relacionadas com a prática do seu instrumento foram 

lesão muscular, dores de costas, tendinite, tinnitus (zumbido), sendo que a participante nº1 

não referiu ter sofrido de qualquer problema. Quando questionadas sobre a medicação 

habitual que tomam, três participantes responderam fazer anticoncecional oral e a 

participante nº2 referiu tomar Selénio, Zinco e Vitamina D.  

Relativamente ao questionário alimentar aplicado para aferir a ingestão alimentar antes da 

avaliação corporal, apenas a participante nº1 fez duas refeições, enquanto que as restantes 

tomaram apenas o pequeno-almoço. A participante 1 tomou no seu pequeno-almoço um 

iogurte líquido de 156ml e 4 bolachas digestivas e almoçou massa com uma lata de atum e um 

ovo cozido e uma garrafa de água de 33cl. A participante número 2 ingeriu antes da avaliação 

200 ml de leite magro e 2 porções de cereais weetabix. A refeição anterior à avaliação da 

participante 3 foi uma chávena com metade de leite magro e outra metade de água, com uma 

colher de sobremesa de cevada, 1 pão de cereais com uma fatia de queijo magro e 6 cajus. A 

participante 4 ingeriu 250 ml de chá e uma fatia de pão com uma colher de chá de manteiga.  
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Hidratação e sensação de esforço 

Tabela 2. Avaliação Antropométrica e de Impedância bioelétrica e Sensação de esforço 

 Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

R/h (Ohm/m)     
Antes 390,52 552,99 415,90 430,71 

Depois 382,57 542,29 409,35 432,08 

∆% -2,04 -1,94 -1,57 0,32 

Diferença -7,96 -10,71 -6,55 1,36 

Xc/h (Ohm/m)     

Antes 36,45 48,40 38,25 44,75 

Depois 36,04 45,55 37,20 44,09 

∆% -1,12 -5,89 -2,77 -1,48 

Diferença -0,41 -2,85 -1,06 -0,66 

Peso (kg)     

Antes 61,80 51,15 64,90 59,3 

Depois 61,75 50,80 64,80 59,1 

∆% -0,08 -0,68 -0,15 -0,30 

Diferença 0,050 0,350 0,100 0,150 

Esforço (Sensação) 14 10 14 15 

  

A resistência ajustada à altura diminuiu em todas as participantes, exceto na participante nº 4 

que teve um ligeiro aumento. Em relação à reatância, todas as participantes apresentaram 

uma diminuição depois da sessão de estudo.  

Todas as participantes apresentaram diminuição do peso corporal, entre as medições 

realizadas antes e depois da sessão de estudo, situando-se essa diminuição entre 0,08% e 

0,68% de perda de massa corporal.  

A sensação de esforço relatada, medida numa escala de 6 a 20, foi relatada entre 10 e 15, com 

a maioria a relatar uma perceção igual ou superior a 14, correspondente a um nível 

“moderado” de esforço. O valor numérico 10, referido pela participante nº2, corresponde, 

segundo a escala de Borg, a um nível de esforço “muito fraco” e o nível 15, referido pela 

participante 4, está entre um esforço “moderado” a “um pouco forte”. 
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Gráfico 1 – Comparação com as elipses de tolerância dos valores BIVA obtidos antes e depois da sessão de estudo 

 

Gráfico 2 – Diferenças entre antes e depois da sessão de estudo 
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A BIVA mostra-nos comprimentos de vetores entre 1,52 e 11,08 Ohm/m.  Uma vez que o 

deslocamento do vetor é diretamente proporcional à perda de água corporal e de massa 

celular, a participante 2 foi a que mais perdeu e a participante 4 a que apresentou menos 

perdas. Os vetores de todas as participantes estão no quadrante III, antes e após a sessão de 

estudo.  No que respeita a comparação com as elipses de tolerância dos valores BIVA obtidos, 

tendo em conta que a linha verde representa 50% de tolerância, a linha vermelha 75% e a 

linha preta 95%, percebemos que apenas uma pessoa (participante nº 4) se encontrava dentro 

dos 50% de tolerância. As participantes 1 e 3 estão na zona de 75% de tolerância e a 

participante nº 2, começa na faixa dos 95%, mas no final da sessão de estudo sai fora dessa 

zona de tolerância. No final da sessão de estudo, os vetores das participantes 2 e 3 

deslocaram-se para baixo e para a esquerda, apontando para perdas de água corporal e massa 

celular. Apesar de também apresentar a mesma direção de deslocamento, a p1 mantêm-se no 

enquadramento dos valores normativos no percentil 75%, indicando perda de massa, mas não 

de água.  O vetor da P4 deslocou-se para baixo e para a direita, o que, tratando-se de uma 

elipse, indica também perda de massa e de água.    

Da análise do gráfico 2, percebe-se que não existe uma relação entre as variáveis em estudo.  

 

Discussão dos resultados   

Este trabalho foi uma oportunidade para analisar as alterações no estado de hidratação 

durante uma sessão de estudo de clarinete. Dada a escassez de literatura sobre a temática, 

poderá alertar para a necessidade de se abordarem questões relacionadas com a hidratação 

em clarinetistas e, possivelmente, noutros músicos, com a finalidade de prevenir complicações 

de saúde e contribuir para a melhoria do seu desempenho profissional. 

Conseguimos analisar a dimensão de perda de água uma vez que temos a indicação da 

hidratação na fase inicial. Sabendo que o centro da elipse é o ponto médio da relação entre a 

água corporal e a massa celular da população padrão, percebemos que a maioria das 

participantes, apesar de terem ingerido alguma refeição antes da avaliação, iniciaram a sessão 

de estudo num estado de desequilíbrio entre água e massa. Mediante esta análise, é possível 

equacionar a hipótese de que quem estuda o seu instrumento ou tem alguma atividade 

artística de manhã, pode não estar devidamente hidratado, pelo que deve ser recomendado a 

ingestão de água, de forma a prevenir sintomas de desidratação e contrariarem as suas 

consequências, tais como dificuldade de concentração, fadiga física e mental,  xerostomia, que 

comprometem a performance (Edmonds et al., 2018; Krecar, Kolega, & Kunac, 2014; Malisova 



Estudo do clarinete e hidratação 

Estudo do clarinete e hidratação – Mestrado em Ensino de Música 33 

 

et al., 2016; Parry, Oeppen, Gass, & Brennan, 2017; Petri, Dropulic, & Kardum, 2006; Ritz & 

Berrut, 2005; Sawka et al., 2015; Lonsdale & Abadi, 2018; Yeo, Pham, Baker, & Porters, 2002). 

Analisando as elipses e comprimentos de vetor, conseguimos perceber que todas as 

participantes perderam massa celular e que existiram variações inter-individuais nas perdas 

hídricas. Tendo em conta que a um maior deslocamento de vetor corresponde maior 

diminuição da relação massa celular e água, percebemos que a participante nº2, que estava 

menos hidratada segundo a análise das elipses (zona 95% de tolerância) apresentou maiores 

perdas, enquanto que a participante nº4, que estava mais hidratada (zona 50% de tolerância) 

foi a que demonstrou menor perda de água e de massa celular. Analisando os dados do 

questionário alimentar, a p4, que estava mais hidratada, foi a única que ingeriu chá no 

pequeno-almoço, a sua refeição anterior à avaliação de impedância bioelétrica, podendo esse 

valor estar na origem desta diferença em relação às outras participantes. Por outro lado, a 

participante nº2, que apresentou um valor do seu estado de hidratação inicial mais baixo, foi a 

única que não bebeu água na refeição anterior à avaliação. No entanto, alguns trabalhos 

indicam que a estabilidade de medidas de impedância bioelétrica ou de fatores relacionados 

com o exercício, como taxa de suor, podem levar à perda de massa corporal sem um balanço 

hídrico negativo efetivo (Maughan, Shirreffs, & Leiper, 2007). Um adequado estado de 

hidratação inicial pode assim representar um fator para que, perante o esforço físico, exista 

menor perda hídrica, com menos consequências na performance (Corney, Sunderland, & 

James, 2015).  

A estabilidade do percentil da participante nº1, que reflete perda de massa celular, mas não de 

água, pode dever-se ao facto de ter sido a única participante que fez a sessão de estudo e as 

correspondentes avaliações antropométricas e bioelétricas à tarde, após o almoço. Ou seja, ao 

contrário das restantes participantes no estudo, houve maior ingestão de alimentos e, 

consequentemente, líquidos, sendo a única com duas refeições antes das medições, 

nomeadamente uma refeição principal, onde a ingestão energética e de líquidos é superior.  

Os resultados relativos à alteração do peso antes e após a sessão de estudo indicam que 

existiu uma diminuição na quantidade de água corporal. Todas as participantes perderam peso 

após 80 minutos de estudo, possivelmente justificado com o facto de tocar um instrumento de 

sopro representar uma atividade física extenuante (Dick RW, 2013; Dommerholt, 2009; 

Drinkwater EJ, 2010; Hoppmann, 2001; Iñesta, 2006; Inesta, Terrados, Garcia, & Perez, 2008; 

Manchester, 2010). É de salientar o caso da participante nº2 que teve uma perda percentual 

de peso mais aguda. Curiosamente, a p2 foi a única a relatar que não toma anticoncecionais 
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orais, que podem estar na base de problemas relacionados com a retenção de sódio e, 

consequentemente, maior retenção hídrica (Harvey et al., 2015; Kharbanda et al., 2014; Park & 

Kim, 2013; Ribeiro, Shimo, Lopes, & Lamas, 2018). A alteração da massa corporal representa 

uma técnica segura e frequentemente usada para avaliar o estado de hidratação, 

especialmente durante um período de 1 a 4 horas, com ou sem exercício físico (Kavouras, 

2002).  Neste intervalo de tempo, a perda de massa corporal é essencialmente devido à perda 

de água, caso não exista ingestão de líquidos e alimentos, perdas de urina e fezes, evaporação 

do suor e suor absorvido pelas roupas (Armstrong, 2005; Kavouras, 2002). Apesar de 

controlados os parâmetros como ingestão, urina e fezes, durante os 80 minutos de estudo não 

foi possível contabilizar características como suor, que também pode ter estado na origem das 

variações dos resultados entre as participantes. Apesar das perdas de peso após a sessão de 

estudo se situarem entre 0,08% e 0,68%, os valores não são considerados desidratação, uma 

vez que não atingem valores superiores a -1% da perda de massa corporal (Armstrong, 2005; 

Belval et al., 2019; Szinnai et al., 2005).  Ainda assim, a média destes valores pode fazer com 

que os sintomas de desidratação comecem a manifestar-se, uma vez que todas as 

participantes referiram sentir sede durante a prática, com necessidade de se hidratarem. É 

importante realçar que à pergunta “A sensação de sede é diferente entre o estudo/ ensaios ou 

concertos/provas?”, todas as participantes responderam afirmativamente, especificando, na 

maioria, que essa sensação é mais forte em situações de provas ou concertos. Tal pode ser 

justificado com sintomas relacionados com ansiedade e nervosismo, umas das causas mais 

apontadas como fator de preocupação na performance artística (Dick et al., 2013; Kapsetaki & 

Easmon, 2017; Manchester, 2012; NF, 2013; Vellers et al., 2015). Os sintomas podem envolver 

tremores, tensão muscular, sudorese, palpitações, tonturas, aumento do batimento cardíaco, 

entre outros (Brugues, 2011a, 2011b; Sousa et al., 2012). No caso de músicos de sopro, um dos 

sintomas mais relatados é a xerostomia (boca seca) que, para além da ansiedade (Lonsdale & 

Abadi, 2018; Yeo et al., 2002), poderá estar relacionado com a perda de água durante a 

performance ou com o início de uma apresentação num estado de hipohidratação.  

Intimamente ligada à sede e desidratação está a sensação de esforço, também avaliada neste 

trabalho. Apesar dos vetores e da perda de massa corporal não indicaram desidratação 

elevada, verificámos que a sensação de esforço, medida pela escala de Borg CR-10 (gráfico 2), 

atinge, na maioria das participantes, níveis moderados- 14- numa escala de 6 a 20. Neste 

estudo, o esforço físico percecionado não se associou de forma direta com a magnitude de 

perda hídrica. Sendo uma medida subjetiva, a sensação de esforço depende de vários fatores e 

características individuais, físicas e psicológicas. O nível de resistência de cada clarinetista é 
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diferente e pode influenciar essa sensação. Apesar de ter sido utilizado uma sessão de estudo 

padrão durante os 80 minutos, não se estabeleceu como critério a posição corporal. Por isso, o 

facto das participantes tocarem sentadas ou em pé, pode ter tido efeitos nestes resultados, 

apontando a posição vertical como fator para o aumento da frequência cardíaca, implicada no 

aumento do esforço físico (Iñesta, 2006). Neste trabalho, a sensação de esforço parece não ser 

um bom indicador para as perdas hídricas.  

Analisando a literatura que mede o gasto energético de atividades físicas, percebemos que 

tocar um instrumento musical representa um gasto energético tão baixo quanto escrever ou 

cozinhar. Por exemplo, para uma pessoa de 65 kg, tocar clarinete exige cerca 1,9 Kcal por 

minuto. No entanto, isto sugere que nos 80 minutos de estudo foram gastas, cerca de 152 Kcal 

(Ainsworth et al., 2011; Baadjou et al., 2011; Butte et al., 2018; D. McArdle, Katch, & Katch, 

2015). Se pensarmos que a atividade instrumental diária destas participantes varia entre 2 e 4 

horas, existe um gasto energético acrescido de 228 a 456 kcal, que pode ter significado no 

aumento diário das necessidades individuais de energia e fluídos.  

Em suma, os resultados da BIVA e da diferença de peso corroboram na demonstração de 

perdas hídricas durante o estudo do clarinete e a sensação de esforço relatada foi, na maioria, 

elevada, apesar de não terem apresentado correlação. Além disso, todas as participantes 

responderam que consideram a hidratação como um fator importante para a performance. 

Apesar deste trabalho se focar nos efeitos da hidratação no estudo de clarinetistas, uma vez 

que a literatura descreve um gasto energético semelhante entre os diferentes instrumentos de 

sopro, prevê-se que as conclusões obtidas sejam transponíveis para outros músicos 

instrumentistas e também maestros que, empiricamente, poderão ter perdas hídricas 

superiores. 

 Limitações 

Uma das grandes limitações desta investigação foi o tamanho da amostra. Embora tivesse sido 

previsto, desde o início do desenho deste estudo, que seria necessário incluir mais clarinetistas 

na amostra, as avaliações de impedância bioelétrica tinham de ser realizadas na ESSUA, por 

isso a investigação teve de se restringir a estudantes da Universidade de Aveiro (UA). Sabendo 

que o tamanho da amostra seria então mais reduzido, teve-se de optar por tornar a amostra o 

mais homogénea possível, motivo pelo qual se escolheu incluir apenas participantes do sexo 

feminino. Desta forma, sendo a classe de clarinetes da UA constituída por seis elementos 
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femininos, incluindo licenciatura e mestrado, todas foram contactadas e 4 aceitaram participar 

no estudo.  

Para além do número de participantes, outra limitação inerente a este tipo de estudos é a 

ausência de grupo de controlo. Naturalmente, tratando-se de um estudo de série de casos, 

não foi possível fazer comparações.  

Podemos também apontar como fator limitante o facto das avaliações antropométricas e de 

impedância não terem sido realizadas em jejum. De facto, seria algo difícil de o fazer, uma vez 

que todas as participantes, apesar de estudarem na UA, têm o seu local de residência a mais 

de uma hora de distância de automóvel, e três delas deslocavam-se apenas 1 vez por semana à 

cidade de Aveiro. Além disso, mesmo limitando 1 refeição a cada participante, por questões de 

logística na ESSUA, uma das participantes teve de fazer duas refeições por ver a sua avaliação 

atrasada várias horas. 

Recomendações  

De forma a permitir o desempenho ideal, é importante garantir uma ingestão adequada de 

líquidos durante a performance. No entanto, é difícil garantir a reposição de líquidos durante 

os concertos. Sempre que possível, a ingestão de grandes volumes de água num curto período 

de tempo deve ser evitada e, pelo contrário, a ingestão deve ser repartida por várias vezes 

(Evans et al., 2017). É provável que o início do estudo, ensaio, prova ou concerto num estado 

eu-hidratado ofereça a melhor estratégia para otimizar o desempenho na maioria das 

situações. No entanto, quando existem vários ensaios ou sessões de estudo por dia, de longa 

duração, pode ser necessário ter especial cuidado com a hidratação. Se as perdas de água 

forem pequenas e o tempo de recuperação prolongado, não é necessária uma estratégia 

agressiva de reidratação, pois o balanço hídrico deve ser restaurado como resultado da 

ingestão normal de água e alimentos. Para aqueles que fazem longas sessões de treino, neste 

caso, estudo, ensaios, concertos, várias vezes no mesmo dia, é importante repor as perdas de 

água para evitar o início da próxima sessão com défice hídrico corporal e os possíveis efeitos 

prejudiciais no desempenho (Evans et al., 2017). Quando o tempo de recuperação é curto, é 

necessária mais atenção para restaurar e manter o equilíbrio hídrico, pois a ingestão de 

líquidos causada pela sede é muitas vezes insuficiente para restaurar o equilíbrio hídrico a 

curto prazo (Corney, Sunderland, & James, 2015; Shirreffs et al., 2004). A reposição de água 

durante a recuperação deve exceder a perda. No entanto, a ingestão de grandes volumes de 

água pura resulta numa diurese imediata, impedindo efetivamente a manutenção a longo 

prazo do balanço hídrico (Evans et al., 2017). As recomendações para atletas ao nível da 
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hidratação demonstram que, para exercícios até duas horas, a água é a melhor forma de 

reposição de fluídos, não sendo necessário substituir nutrientes e eletrólitos durante esse 

período. Se o exercício durar mais de 2 horas, algumas fontes recomendam hidratos de 

carbono líquidos (Thomas, Erdman, & Burke, 2016; Vepraskas, 2002). Assim, as bebidas 

isotónicas ou sumos de fruta, sendo compostas por fontes de hidratos de carbono, sais 

minerais eletrólitos, como sódio, potássio, cloreto, fósforo, cálcio e magnésio, podem ser boas 

opções num dia em que a atividade musical dura mais que duas horas de forma contínua, 

principalmente para quem tem uma taxa de sudorese muito elevada e, como no caso dos 

músicos filarmónicos, a prática musical é de longa duração, ao ar livre, com exposição solar e 

temperatura elevada. No caso de maestros, muitos vezes com atividade contínua superior a 

duas horas em concertos em sala, também podem necessitar de recorrer a este tipo de 

bebidas. Percebemos, assim, a necessidade de conhecer a ordem das perdas de fluídos com 

performances artísticas dos restantes instrumentistas e maestros. 

Nas restantes situações, como provas ou concertos em locais fechados a temperaturas 

controladas, é altamente recomendável que os músicos, no dia anterior e no próprio (no caso 

da performance ser à noite) bebam água regularmente, de forma a que a hidratação seja eficaz 

e não exista sinais de desidratação durante a performance, podendo ter como consequências 

aumentar o esforço, prejudicar o estado de concentração e o surgimento de sintomas 

associados à ansiedade, como boca seca, que ocorre principalmente nos músicos de sopro. 

As necessidades individuais de água variam consideravelmente, mas recomenda-se um 

mínimo de 1,5L de água por dia, a menos que a ingestão seja restrita devido a insuficiência 

renal ou outras condições de saúde. As bebidas alcoólicas e que contêm cafeína, como chá e 

café, têm um efeito diurético, estimulando a desidratação. O consumo de bebidas alcoólicas 

antes de uma prova ou concerto também deve ser evitado porque, para além do seu efeito 

negativo na hidratação, dificulta o processo cognitivo (Barnes, 2014; Gunn, Mackus, Griffin, 

Munafo, & Adams, 2018; Gutwinski et al., 2018; Hatchard et al., 2015; Scholey et al., 2019; 

Vinader-Caerols, Talk, Montanes, Duque, & Monleon, 2017).  

Durante a preparação para provas e concertos, existe a necessidade de um maior poder de 

concentração, atenção e memória. Antes dos concertos o objetivo é evitar a fadiga e prevenir 

eventuais danos musculares devido ao esforço físico, por isso a manutenção de um estado de 

hidratação adequado deve ter especial atenção. Para a perceção do estado de hidratação, a 

monitorização de mudanças diárias na massa corporal, juntamente com a cor da primeira 

urina da manhã e o estado da sensação de sede, fornece sensibilidade adequada para a 
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maioria das situações. Cheuvront e Kenefick estabeleceram critérios úteis para essas variáveis, 

tais como: variação acima de 1,1% na massa corporal, sede e cor da urina escura (> 5 numa 

uma escala de 8)(Armstrong L, 2009). Dois desses fatores combinados sugerem que a ingestão 

diária de líquidos é provavelmente inadequada, enquanto os três fatores indicam que a 

ingestão diária de líquidos é claramente inadequada (Cheuvront, Kenefick, Montain, & Sawka, 

2010).  Todos os músicos devem estar atentos a estas características, no entanto, esta é uma 

estratégia particularmente útil para professores do ensino básico, secundário e nível superior, 

que devem incutir nos seus alunos a importância de manter um estado de hidratação 

adequado ao nível da saúde e otimização da performance.  

A sede, um dos parâmetros estudados nesta investigação, foi também apontado como 

potencial sintoma de desidratação estando, possivelmente, ligado à sensação de esforço e a 

sintomas ligados à gestão do stress em palco (Iñesta, 2006; Inesta et al., 2008). Fatores como 

nutrição e hidratação adequadas, exercício físico e redução do stress ajudam a controlar o 

ritmo cardíaco (Yuen & Sander, 2017). Resultados de vários estudos sugerem que exercícios de 

respiração lenta podem auxiliar na diminuição da pressão arterial e frequência cardíaca 

(Pramanik et al., 2009), podendo ter efeitos benéficos na redução destes sintomas, com 

consequências positivas na diminuição da sensação esforço.  

Sugestões de novas investigações  

Futuras pesquisas relacionadas com o estado de hidratação e a performance musical devem 

incluir, de forma mais extensível, grupos maiores de outros instrumentistas e também 

maestros, de diferentes géneros, de forma a que seja possível o estabelecimento real das 

perdas de água em músicos e criar estratégias de otimização do desempenho no que respeita 

a manutenção da hidratação e diminuição da sensação de esforço, bem como outros sintomas 

de desidratação. 

Esta investigação centrou-se na desidratação induzida pelo estudo em ambientes fechados. No 

entanto, a desidratação após um ensaio ou concerto pode ser potenciado em palco, onde os 

músicos têm exposição a luzes que tornam o ambiente muito quente e fazem aumentar a sua 

temperatura corporal. Os músicos filarmónicos que têm exposição solar prolongada durante a 

performance, e os maestros pela sua atividade contínua em concertos, provavelmente 

também apresentam perdas hídricas superiores, com consequências proporcionais. Assim, é 

necessária mais investigação nesta área, em diferentes condições. 

Face às limitações de tempo e de recursos, apenas foi possível usar técnicas de medição como 

a BIVA para avaliar o estado de hidratação. Outros estudos poderão incorporar diferentes 
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técnicas de medição, tais como gravidade específica, osmolaridade e pH da urina, que 

eventualmente serão úteis para a discussão dos resultados.  

 

Conclusão 

Os resultados desta investigação são úteis para aumentar a informação relativa aos fatores 

que podem interferir com o desempenho de clarinetistas e, possivelmente, outros 

instrumentistas e maestros. 

Com os resultados obtidos, é possível que os professores do ensino artístico bem como os 

próprios alunos ou músicos profissionais adaptem a ingestão hídrica ao estudo e performance, 

desde o ensino básico a um nível superior e profissional, de forma a minimizar os efeitos da 

perda de água na atividade artística.  

Este estudo contribuiu também para o fornecimento de pistas para futuros trabalhos 

relacionados com saúde de músicos e otimização da performance.  
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Introdução 
O presente relatório descreve todo o trabalho realizado enquanto estagiária no Curso de 

Música Silva Monteiro (CMSM), no âmbito da Unidade Curricular de Prática de Ensino 

Supervisionada, decorrida no ano letivo de 2019/2020. Este registo incluirá a descrição 

pormenorizada do contexto e universo escolar, bem como o desenrolar de todo o estágio, 

colocando em destaque a metodologia e práticas pedagógicas seguidas. 

Com um carácter prático e observacional, este estágio foi orientado pelo Professor Doutor Luís 

Carvalho da Universidade de Aveiro e teve a supervisão do Professor Hélder Barbosa, 

professor Cooperante no CMSM, onde assisti e lecionei algumas das suas aulas. Foram-me 

atribuídos quatro alunos de clarinete, dois de 2º grau e dois de 5º grau.  

O CMSM é uma instituição com História-quase 90 anos- fortemente vinculada ao passado e às 

fundadoras, mas que por outro lado, apresenta um programa educativo dinâmico e inovador, 

através do estabelecimento de diversos protocolos e projetos únicos. 

 
Este relatório encontra-se organizado em três capítulos: 

I. No primeiro capítulo é feita uma contextualização do Curso de Música Silva Monteiro; 

II. No segundo capítulo, descrevo a minha atividade pedagógica tendo em conta o Plano 

anual de aluno em estágio estabelecido; 

III. No terceiro capítulo, apresento uma reflexão final sobre o estágio. 

 

Contextualização 
 

Descrição e caraterização da instituição de acolhimento 

O Curso de Música Silva Monteiro (CMSM) é uma escola do Ensino Artístico Especializado da 

Música (financiada pelo Ministério da Educação – Alvará 2186 de 8/10/1975 concedido pelo 

Ministério da Educação e da Ciência) da rede do ensino particular e cooperativo. O ensino 

artístico especializado da música é destinado a alunos que revelam capacidades para o 

ingresso e progressão de estudos artísticos na área da música (Curso Básico de Música) e 

aprofundados e profissionalizantes (Curso Secundário de Música).  

História 

Carolina (1889-1948), Ernestina (1890-1972) e Maria José (1892-1973) da Silva Monteiro 

nasceram numa conhecida e abastada família do Porto. O avô paterno, António da Silva 
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Monteiro, 1º Visconde e Conde da Silva Monteiro, fez fortuna no Brasil e foi no Porto uma 

figura notável, desenvolvendo atividades de comerciante, empresário e filantropo. 

Desde cedo as três irmãs receberam uma educação esmerada, como era próprio de um meio 

distinto e culturalmente esclarecido. A Música ocupou um lugar central na sua formação. Dos 

professores que tiveram os nomes mais marcantes foram os de Augusto e Virgínia Suggia e o 

de Óscar da Silva, que estudara com Clara Schumann. 

Porém, no contexto da crise económica que se viveu entre as duas guerras mundiais surgiram 

dificuldades familiares. Forçadas pelas circunstâncias, mas também fazendo uso dos seus 

grandes talentos artísticos, decidiram, com uma notável visão de futuro, criar, em 2 de março 

de 1928, o Curso Silva Monteiro, a primeira e maior escola privada de Música, no Porto. Com 

um núcleo inicial de três alunas, funcionou na residência familiar, então na Avenida da 

Boavista, Nº 881, rapidamente alargando o seu âmbito. 

Durante quatro décadas o Curso Silva Monteiro formou gerações de pianistas, de professores 

e de "amadores" de Música, até que em 1973, por vontade expressa de Ernestina e de Maria 

José da Silva Monteiro, foi transmitido a três das suas mais antigas alunas e colaboradoras, 

Maria Teresa Matos, Maria da Conceição Caiano e Maria Fernanda Wandschneider, passando, 

então, a designar-se por Curso de Música Silva Monteiro (CMSM). 

 

Missão 

O CMSM tem como missão assumir a formação musical e artística dos alunos desde o pré-

escolar até ao final do secundário do ensino especializado da música. O principal desígnio é 

oferecer à população do Porto a possibilidade de frequentar o Ensino Especializado da Música, 

contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da região. Enquadra-se nos objetivos do 

sistema educativo, de acordo com o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não 

superior. 

 

Caracterização do meio envolvente  

A cidade do Porto, com uma população de cerca de 237591 habitantes (Censos 2011), tem 

uma área de aproximadamente 45 km2 e é a segunda maior cidade de Portugal. O seu centro 

histórico encontra-se classificado pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade.  

Com 7 freguesias, é sede de município e capital do Distrito do Porto e da Área Metropolitana 

do Porto (que conta com 18 concelhos, cerca de 1.300.000 habitantes). 

O Agrupamento de Escolas do Cerco, local onde decorreu o estágio, fruto do protocolo com o 

CMSM, está situado na zona oriental da Cidade do Porto, freguesia de Campanhã, com uma 
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área de 8,13 km2, que é a morada, segundo os Censos de 2011, de 32652 pessoas (a terceira 

freguesia mais populosa do concelho, com 14 bairros sociais). Em 1994, Campanhã, em geral, 

era vista pela autarquia como: 

- Uma das zonas urbanas mais desfavorecidas da cidade do Porto pautada por uma forte 

degradação sócio urbanística e ecológica; 

- Zona de declínio industrial; 

- Zona onde existem reminiscências de uma agricultura de subsistência feita de forma informal 

e desordenada;  

- Zona possuidora de uma estrutura demográfica relativamente jovem face ao cômputo geral; 

- Zona caracterizada por uma forte desintegração dos ativos residentes do mercado de 

trabalho; 

- Zona afetada por programas consecutivos de realojamento, sem articulação com políticas 

urbanas mais globais o que a tem transformado em «zona-depósito» de Bairros sociais e de 

problemas sociais; 

- Zona de forte concentração espacial de pessoas carenciadas o que se traduz em efeitos 

perversos ao nível da produção e da reprodução de determinados problemas sociais, de que 

são exemplo, certos comportamentos desviantes; 

- Zona onde as populações (nomeadamente oriundas de bairros) se vão afirmando pela 

negativa, acentuando estigmas sociais; inadaptação à escola e dificuldades de integração 

laboral da população juvenil. 

Passados mais de vinte anos, a caracterização da zona é idêntica. De uma forma geral, a 

população residente nos bairros municipais de Campanhã é mais jovem do que a média da 

freguesia e do concelho. Relativamente à escolaridade, podemos constatar baixos níveis de 

escolaridade da população residente na freguesia de Campanhã, o que se acentua ainda mais 

nos Bairros de Habitação Social / Camarária: perto de 20% da população não tem qualquer 

grau de escolaridade, cerca de 30% tem o 1º ciclo do ensino básico e menos de 10% atinge o 

3º ciclo de escolaridade (Censos, 2001). Segundo dados dos Censos, a taxa de desemprego na 

freguesia é de 13,7% (a maior do Concelho do Porto).   

A freguesia de Campanhã concentra o maior número de Bairros Sociais e Camarários da Cidade 

- Cerco, Falcão, Lagarteiro, Pego Negro, Machado Vaz, S. Roque, S. João de Deus, Antas, 

Contumil, Monte da Bela e Ilhéu. Nos últimos anos, num enquadramento de crise económica 

generalizada, os problemas sociais têm vindo a acentuar-se, bem como as vulnerabilidades e 

riscos envolvidos. Uma grande parte da população vive em condições económicas e 

socialmente desfavorecidas. Um grande número de agregados familiares vive em situação 
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instável, com empregos precários, com práticas de trabalho atípicas, com um rendimento 

abaixo do salário mínimo nacional, dependendo de subsídios e do RSI (Rendimento Social de 

Inserção). 

Verificam-se, assim, elevados índices de exclusão, quer do sistema educativo, quer do mercado 

de trabalho - fatores estruturantes no desenvolvimento sustentável de qualquer comunidade 

(Cerco, 2011).  

 

O projeto Programa de Intervenção de Prioridade 

Educacional Territorial 

Através do Regime de Ensino Articulado, o CMSM desenvolveu um forte vínculo com vários 

agrupamentos de escolas de ensino regular, nomeadamente o agrupamento de Cerco, inserido 

no Programa de Intervenção de Prioridade Educacional Territorial, no qual realizei o meu 

estágio. Este programa é uma iniciativa do governo português, atualmente implementada em 

137 escolas localizadas em territórios economicamente e socialmente desfavorecidos, 

marcados pela pobreza e exclusão social, onde a violência, a indisciplina, o abandono e a falha 

escolar se manifestam. Os principais objetivos do programa são a prevenção e redução do 

abandono escolar precoce e do absenteísmo, redução da indisciplina e promoção do sucesso 

educacional para todos os alunos. Tendo em conta esta realidade, o CMSM desenvolveu o 

projeto "Música para Todos", de onde nasceu a Orquestra Juvenil de Bonjóia, um dos projetos 

estruturantes da escola fruto da parceria entre o CMSM e a Câmara Municipal do Porto, que 

visa precisamente dar a oportunidade a crianças de origens sociais desfavorecidas para 

participar na educação de música em regime articulado com o apoio de empresas privadas na 

compra de instrumentos. Pretende-se que a música orquestral seja um veículo de prazer e 

integração natural e que os períodos de ensaios e os concertos em que os alunos de todas as 

escolas se encontram sejam um "espaço" de trabalho e comunicação, o que constitui por si só 

um modelo de integração. A troca de experiências em torno de um objetivo comum possibilita 

a interação entre alunos, pais, professores, escolas e público, promovendo igualdade de 

oportunidades. Esta visão integrativa da educação musical é um dos pilares do projeto 

educacional do CMSM, que se baseia no desenvolvimento de uma educação artística 

especializada que procura explorar diferentes formas de aproximação à música. O CMSM, em 

rigorosa conformidade com os programas legalmente estabelecidos, procura ser aberto ao que 

de mais interessante está disponível no universo, porque acredita que a música, além de ser 

um elemento integrador, é uma forma de expressão que desenvolve humanamente e 
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culturalmente o indivíduo, dotando-o de uma linguagem universal que o aproximará dos 

outros, tornando-o mais feliz e melhor cidadão. 

 

Caracterização física sumária  

O CMSM está situado na Rua Guerra Junqueiro nº 455. O edifício, com uma configuração típica 

de um palacete do início do séc. XX, está estrategicamente situado perto de vários 

agrupamentos de escolas. Além de uma biblioteca com exemplares únicos assinados (obras de 

Óscar da Silva, Cláudio Carneyro e muitos outros compositores portugueses) o CMSM possui, 

por doação do Dr. Marques da Silva (antigo professor do CMSM), a maior discoteca existente 

na Cidade do Porto.  

 

Estrutura organizacional  

 

Imagem 1. Organograma da estrutura organizacional do CMSM 

 

A Direção Geral é o órgão deliberativo do CMSM em matéria pedagógica, administrativa e 

financeira e é constituído pelos dois Representantes Legais da entidade titular. A Direção 

Pedagógica e a Direção Administrativa e Financeira são órgãos executivos em matéria 

pedagógica e em matéria administrativa e financeira, respetivamente.   

O CMSM possui um corpo docente composto por 36 professores que assegura a lecionação de 

todas as disciplinas bem como a realização de atividades extracurriculares. Do grupo dos 

docentes fazem parte os coordenadores de turma e os de departamento. O CMSM possui 

ainda nos seus recursos humanos uma diretora administrativa e financeira, uma chefe de 
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secretaria, duas funcionárias de secretaria e uma auxiliar e que asseguram todo trabalho 

administrativo relacionado com a atividade da escola.  

 

Objetivos gerais e específicos  

A atividade do CMSM insere-se no quadro dos princípios fundamentais consagrados na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Constituição da República Portuguesa. Dada 

a sua área específica de atuação, contribui com especial importância para a concretização dos 

artigos 73º (Educação, cultura e ciência), 74º (Ensino), 77º (Participação democrática no 

ensino) e 78º (Fruição e criação cultural) da Constituição. 

Imagem 2. Objetivos gerais e específicos do CMSM. Informação retirada do “Projeto Educativo” do CMSM 

 

Oferta educativa  

O CMSM disponibiliza cursos de formação ao nível do Ensino Pré-Escolar, Primeiro Ciclo, Curso 

Básico de Música e de Canto Gregoriano, Curso Secundário de Instrumento e de Formação 

Musical, Cursos Livres e RockinSchool Silva Monteiro. Os planos de estudos são os 

estabelecidos pelas portarias nº 225/2012, de 30 de julho para o Curso Básico, e pela portaria 

nº 243/2012 de 13 de agosto para o Curso Secundário. 

 



Estudo do clarinete e hidratação 

Estudo do clarinete e hidratação – Mestrado em Ensino de Música 49 

 

 

Imagem 3. Oferta Educativa do CMSM 

 

Instrumentos: 

Piano 

Oboé 

Guitarra 

Flauta 

Transversal 

Contrabaixo 

Clarinete 

Saxofone 

Trombone 

Trompete 

Viola d’arco 

Violino 

Violoncelo 

Bateria 

Canto 

 

Iniciação  

Pré-escolar  
O pré-escolar é dirigido aos alunos de 4 e 5 anos de idade. Os alunos têm 1 aula de classe de 

conjunto e uma aula de formação musical semanal.  

Na aula de classe de conjunto é implementada a metodologia “Max e Mia no Maravilhoso País 

da Música” onde os encarregados de educação são convidados a participar e experienciar a 

música com os alunos.  

 

Iniciação (nível 1 a 4)  

O curso de iniciação abrange os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico correspondendo o nível ao 

ano de escolaridade que o aluno frequenta.  

Existem dois tipos de intervenção:  

a) Ao abrigo do protocolo com a Escola Santa Maria, os professores do CMSM deslocam-

se a esse estabelecimento de ensino e lecionam as disciplinas correspondentes ao 
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ensino especializado da música de Formação Musical e Classes de Conjunto; quanto à 

disciplina de instrumento os alunos deslocam-se ao CMSM. 

b) Nas instalações do CMSM funcionam as classes de iniciação musical, desde os 6 aos 9 

anos de idade. 

 

Curso básico  

O Curso básico corresponde ao 2º e 3º ciclos do ensino regular, sendo denominados de 1º ao 

5º grau. Os alunos podem frequentar este curso em regime articulado ou supletivo. Para 

admissão ao curso básico é necessária a realização de uma prova de seleção de acordo com o 

regulamento de admissões.  

 

Curso secundário  

O curso secundário corresponde ao 10º, 11º e 12º anos de escolaridade sendo denominado de 

6º, 7º e 8º graus. Os alunos podem frequentar este curso em regime articulado ou supletivo. 

Para frequentar o curso secundário os alunos têm de realizar uma prova de admissão a 

formação musical e instrumento, de acordo com o descrito no regulamento interno.  

 

Cursos livres  

O curso livre destina-se a alunos que não se encontrem abrangidos pela escolaridade 

obrigatória, não pretendam enveredar pelos planos de estudos do Ministério da Educação e 

Ciência, bem como a alunos que queiram aperfeiçoar os seus conhecimentos técnicos e 

musicais que não se enquadrem na legislação do ensino especializado da música em regime 

supletivo, mesmo que somente numa disciplina. Este regime não confere grau nem diploma.  

Tal como o próprio nome indica, o curso livre não obedece a uma estrutura e a critérios de 

avaliação segundo as regras institucionais, sendo que a carga horária também é ajustável às 

pretensões do aluno. 

 

Rockinschool Silva Monteiro  

A Rockschool foi fundada em Londres, no ano de 1991 por Norton York e Simon Pitt, dois 

pedagogos ingleses que tinham como objetivo procurar mudar o cenário da educação musical 

tradicional existente na Grã-Bretanha na altura, procurando desta forma ser uma alternativa 

igualmente válida.  

Estes pedagogos desenvolveram um currículo alternativo para instrumentos como por 

exemplo, a guitarra elétrica, o baixo elétrico ou a bateria que visava essencialmente um 
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repertório relacionado com linguagens musicais contemporâneas como o “Rock”, o “Funk” ou 

o “R&B”.  

Um dos objetivos principais deste método é o de proporcionar aos músicos de rock o mesmo 

tipo de certificações que qualquer músico clássico normalmente tem acesso, sendo que esta 

organização inglesa é atualmente a maior entidade internacional na certificação de programas 

de música Pop & Rock e opera em vários países no mundo inteiro. A Rockschool é igualmente 

pioneira a nível mundial na organização, avaliação e certificação de competências musicais no 

âmbito da música pop-rock. A Rockschool possui certificação, havendo duas épocas de exame 

(novembro e junho), em que os examinadores ingleses se deslocam à escola. O aluno pode 

propor-se a exame a qualquer grau, sem haver necessidade de os realizar sequencialmente.  

O CMSM apostou nesta oferta desde o ano letivo de 2011-12, tendo como principal objetivo 

que os alunos que não se identificam com o percurso clássico possam continuar o seu percurso 

musical noutra área musical, mas igualmente certificada. Os instrumentos disponíveis são: 

piano, voz, bateria, guitarra elétrica, guitarra acústica, baixo e combo.  

 

 

Caracterização dos alunos  

A comunidade de alunos CMSM é diversificada e integrativa, consequência de uma Oferta 

Educativa abrangente e direcionada para os valores, visão e missão da instituição.  

Conta atualmente com cerca de 400 alunos, oriundos do distrito do Porto, com idades a partir 

dos 4 anos, sem limite máximo, mas tem maioritariamente alunos entre os 10 e os 14 anos de 

idade.  No ano letivo 2017-18, dados mais recentes, frequentaram os níveis de iniciação 112 

alunos. O ensino básico contava com 258 alunos e o nível secundário com 30 alunos, 

distribuídos pelos regimes articulado e supletivo. A maioria dos alunos que frequenta o ensino 

básico fá-lo em regime articulado. No regime supletivo nota-se um decréscimo no número de 

alunos devido ao facto deste regime ter deixado de ser financiado e representar um custo 

bastante significativo para os encarregados de educação. 

 
Os alunos que frequentam o curso básico em regime articulado são maioritariamente oriundos 

de Escolas Básicas da área circundante, nomeadamente, a Escola Básica e Secundária do Cerco, 

onde realizei o meu estágio. O projeto “Música para Todos”, que comtempla 72 alunos é 

conseguido através de uma parceria com a Câmara Municipal do Porto, sendo os instrumentos 

e todo o material escolar assegurado pela mesma. Este projeto tem como principais objetivos 

a prevenção do abandono escolar e absentismo, assim como a inclusão destes alunos, tendo já 

sido demonstrado através de estudos realizados pela Câmara Municipal do Porto que os 
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alunos que frequentam as turmas do ensino articulado têm melhores resultados escolares 

quando comparados com as turmas que não são abrangidas pelo projeto, maior motivação 

para estudar e menos absentismo e abandono escolar precoce. 

 

Em 2017-18 frequentaram aulas de curso livre 16 alunos. Estes alunos são maioritariamente 

alunos que terminaram o 5ºgrau no CMSM e não quiseram prosseguir estudos ao nível do 

curso secundário, mas não queriam deixar de ter aulas de instrumento.  

Os alunos da Rockinschool Silva Monteiro caracterizam-se por serem de idades muito variadas 

com ou sem conhecimentos musicais prévios, dando resposta a géneros musicais que o ensino 

artístico especializado não abrange. São alunos que frequentam o ensino artístico 

especializado em paralelo, que já estudaram no ensino artístico especializado tendo 

abandonado o mesmo, ou outros. Os instrumentos mais procurados são a bateria, guitarra 

elétrica e voz. Os alunos da Rockschool têm idades compreendidas entre os 6 e os 60 anos de 

idade, mostrando que estudar música está ao alcance de todos. Maioritariamente a faixa 

etária dos alunos encontra-se entre os 11 e os 15 anos de idade, idade em que se encontram 

mais direcionados para este tipo de música. 

  

Descrição da Prática de Ensino Supervisionada 
 

A Prática de Ensino Supervisionada envolveu a coadjuvação letiva de dois alunos que 

frequentavam o 2º e 5º grau de clarinete e a observação da prática pedagógica de dois alunos 

dos mesmos níveis de ensino. O estágio decorreu sob coordenação do orientador cooperante 

professor Hélder Barbosa, docente da disciplina de clarinete no CMSM há vários anos. 

O meu objetivo durante o período de estágio foi, por um lado, explorar os níveis principiantes, 

e por outro, ter contacto com alunos de um grau mais avançado. Assim, em concordância com 

o horário do professor cooperante, ficou decidido que a coadjuvação letiva e a observação de 

aulas seriam na Escola Básica e Secundária do Cerco. A parceria entre esta escola e o CMSM 

resulta do projeto Música para Todos, que oferece aos alunos da Escola Básica e Secundária do 

Cerco a possibilidade de aprender música no Ensino Articulado. 

A Escola Básica e Secundária do Cerco está inserida no Bairro do Cerco, zona demarcada pela 

Câmara Municipal do Porto como uma área de intervenção prioritária. O projeto acima 

referido veio possibilitar a que crianças desta escola e deste bairro pudessem estudar música 

na sua área de residência, usufruindo de aulas gratuitas e da atribuição de um instrumento 

para poderem praticar durante o ano bem como tocar nos diversos concertos da Orquestra 

Juvenil da Bonjóia.  
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Calendarização 
 

O calendário escolar do ano letivo 2019/2020 do CMSM encontra-se em Anexo 7.  

No entanto, este foi um ano com muitas alterações a registar. As aulas previstas a partir do dia 

13 de março foram canceladas devido ao surto Covid-19. Da mesma forma, concertos, 

audições e outras atividades também tiveram de ser canceladas. Durante a fase de isolamento 

a que estivemos sujeitos, fez-se uso da tecnologia, de forma a minimizar o prejuízo para todos 

e manter o estudo orientado dos alunos. Assim, para cada aluno traçaram-se objetivos. Numa 

primeira fase de adaptação, os alunos de 5º grau enviaram gravações para os professores e as 

aulas retomaram, de forma online, a partir do dia 17 de abril.  

 

 

Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino 

Supervisionada  

O plano anual de formação em PES foi definido em conjunto com os orientadores cooperante 

e científico. O principal objetivo deste documento é estruturar o trabalho a desenvolver 

durante o estágio. Para a sua concretização, apliquei vários conhecimentos adquiridos ao 

longo da minha formação, especialmente no que respeita ao Mestrado em Ensino da Música.  

 
 

Objetivos gerais e específicos 

O documento “Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino Supervisionada” tem 

como objetivo estruturar a participação individual ao longo do estágio. Para a sua 

concretização e delineamento das atividades por mim propostas, tive em conta todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação, em especial das disciplinas 

frequentadas ao longo do Mestrado em Ensino da Música, nomeadamente Didática da Música 

e Didática Específica (Clarinete). Desta forma, tracei os seguintes objetivos: 

• Desenvolver a relação interpessoal com a comunidade escolar, em especial com os 

alunos que me foram atribuídos 

• Conhecer diferente bibliografia da pedagogia do clarinete 

• Aplicar conhecimentos didáticos a novo repertório 

• Criar estratégias de ensino e aprendizagem 
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• Criar estratégias de ensino-aprendizagem, com base nos conhecimentos 

adquiridos e com a devida permissão dos orientadores 

• Dar a conhecer aos alunos, diferentes exercícios para trabalhar as diversas 

competências 

 

O “Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino Supervisionada”, encontra-se 

dividido em quatro secções:  

1. Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva; 

2. Participação em atividade pedagógica do Orientador Cooperante; 

3. Organização de Atividades; 

4.  Participação ativa em Ações a realizar no Âmbito do Estágio. 

 

Para as duas primeiras secções, Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva e Participação em 

atividade pedagógica do Orientador Cooperante, foram-me atribuídos quatro alunos, de 2º e 

5º grau.  

 

Tabela 3. Alunos e horário 

Aluno Ano Regime Dia e hora Prática pedagógica 

Aluno A  5º grau  Articulado Sexta-feira, 14h25-15h10 Coadjuvação 

Aluno B 2ª grau  Articulado Sexta-feira, 15h10-15h55 Coadjuvação 

Aluno C  5º grau  Articulado Sexta-feira, 13h40-14h25 Observacional 

Aluno D 2ª grau  Articulado Sexta-feira, 15h55-16h40 Observacional 

 

A minha presença nas aulas pode ser consultada no mapa de assiduidade (Anexo 8). 

As atividades foram realizadas ao longo do ano letivo, no entanto, centraram-se mais durante 

o 2º e 3º períodos.   

Relativamente à Organização de Atividades, foi meu objetivo promover atividades que se 

relacionassem com a investigação que estou a desenvolver e organizar atividades úteis para a 

comunidade estudantil e docente. 

A Participação Ativa em Ações foi também uma componente muito positiva para a minha 

formação. Tive a oportunidade de participar em algumas atividades escolares e foi possível 

desenvolver relações interpessoais com diferentes professores, funcionários e alunos da 

instituição; participar e compreender quais os processos para a avaliação de um aluno; e 

contribuir ativamente nas aulas de orquestra. 
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Caracterização dos intervenientes 

Durante o primeiro período de aulas foi possível traçar o perfil de cada aluno, quer ao nível das 

suas capacidades musicais (facilidades, dificuldades e necessidades), quer ao nível das 

competências pessoais e sociais (comportamento, motivação). Na generalidade, destaco a 

diferença entre os alunos do mesmo grau, acentuada nos dois alunos do 2º grau. Um era 

motivado e realizava as tarefas propostas em cada semana de estudo entre as aulas, o outro, 

pelo contrário, desde o início do ano letivo que acumulou dificuldades e raramente cumpriu as 

atividades propostas.  Outra particularidade que destaco foi o fato de se perceber, em todos, 

as dificuldades existentes ao nível da leitura rítmica e articulação.  

 

Programa anual de Clarinete do CMSM 

O programa de clarinete do CMSM está estruturado anualmente, com objetivos gerais 

definidos e conteúdo programático mínimo exigido para cada grau (Anexo 9).   

Desta forma, o planeamento das minhas aulas para cada aluno, segundo a minha conceção, 

seguiria os pressupostos nesta planificação. No entanto, apesar de ter tido em conta os 

objetivos definidos, precisei de adaptar os conteúdos programáticos ao nível dos alunos que, 

no geral, não se refletia no grau de ensino. Todos os alunos fizeram programa de graus abaixo 

aos que frequentavam, sendo esta característica mais acentuada nos alunos de 5º grau.   

Assim, o trabalho desenvolvido em PES teve como guia condutor a estrutura das aulas e 

conteúdos programáticos usados pelo professor cooperante, que pressupõe a preocupação de 

moldar os objetivos de acordo com o processo de ensino-aprendizagem individual. Desta 

forma, os conteúdos programáticos, como escalas, livro de estudos e peças, foram 

previamente definidas pelo professor cooperante.  

Uma das estratégias que o professor usava com muita frequência nas aulas era, no final de 

cada aula, exemplificar o trabalho de casa marcado. Na grande maioria das aulas lecionadas 

por mim, segui a metodologia usada pelo professor cooperante, mantendo a sua estratégia 

com os seus alunos. No entanto, consegui traçar a planificação de aulas com estratégias 

pessoais como o uso de playalongs, leituras à primeira vista, uso da imitação, entre outras. 

Apesar de partir de um modelo base, houve sempre ajustes e adaptações necessárias, tendo 

em conta o aluno, o seu estudo individual, dificuldades e limitações.  Mesmo assim, a 

utilização de planificações revela-se um importante instrumento orientador na concretização 

dos objetivos finais propostos. 
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Na minha perspetiva, analisando o material usado nas aulas, faria algumas adaptações que 

considero potencialmente benéficas na aprendizagem dos alunos de clarinete. Uma delas seria 

a utilização de mais um livro de estudos no 2º grau, como por exemplo Paul Harris’s Clarinet 

Basics, de forma a completar o livro que faziam, cuja progressão em termos de ritmo e notas 

considero lenta. Apesar de considerar que o livro por mim sugerido não é adequado ao 2º 

grau, mas sim níveis de iniciação ou 1º grau se coincidir com o primeiro ano do aluno, adequar-

se-ia a estes alunos de 2º grau. Além disso, aproveitaria o início da aula para fazer alguns 

exercícios de base como, por exemplo, trabalhar som, postura e embocadura, uma vez que a 

realização da escala e arpejo neste nível acabava por ser simples e tocado de forma isolada 

(sem exercícios).  

Em relação ao 5º grau, considero que tanto o início da aula, com escalas e exercícios são 

adequados aos alunos e ao respetivo nível de ensino, no entanto, considero desadequados 

para o nível a distribuição de estudos pelos livros Lefévre I e Périer- estudos muitos fáceis.  

 

Avaliação  

 
Tabela 4. Distribuição da avaliação  

 

 1º Período 2º Período 3º Período 

2º Grau Av. Contínua 
100% 

 

Av. Contínua 70%  
Prova Semestral 30% 

Av. Contínua 70%  
Prova Global 30% 

5º Grau Av. Contínua 
100% 

Av. Contínua 60%  
Prova Semestral 40% 

Av. Contínua 60%  
Prova Global 40% 

 
A avaliação dos alunos é distribuída de acordo com a tabela X. Apenas fazem prova no 2º e 3º 

período. Os critérios gerais de avaliação são definidos da seguinte forma: 

• Capacidade técnica: coordenação motora, controlo de andamento, qualidade de som;  

• Capacidade interpretativa: consciência clara dos estilos, formas e estruturas musicais, 

sentido de fraseado; 

• Capacidade de leitura;  

• Capacidade rítmica; 

• Postura do estudante: motivação e empenho, estudo regular, assiduidade e 

pontualidade, autonomia, iniciativa, persistência, responsabilidade.  

 

Nas provas, os critérios de avaliação são os seguintes:  

• Capacidade técnica: motora, controlo de andamento, qualidade de som;  
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• Capacidade interpretativa: consciência clara dos estilos, formas e estruturas musicais, 

sentido de fraseio;  

• Segurança na execução: fluência, capacidade de autocontrole, confiança;  

• Rigor ao texto: rigor na reprodução da notação musical (notas, ritmo, articulação, 

dinâmica e dedilhação);  

• Capacidade de memorização 

 

 

Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva 

Descrição sumária dos alunos 

1) Aluno A 

15 anos de idade, frequenta o 5º grau do ensino articulado. No primeiro período revelou 

muitas dificuldades de leitura rítmica que, de uma forma geral, se foram minimizando ao longo 

do ano letivo. No decorrer das aulas, demonstrou que o seu estudo se tornou mais consciente. 

Começou a usar o metrónomo, sendo notária a melhoria na pulsação. Na transição para o 2º 

período, comprou um clarinete novo, o que lhe permitiu evoluir em termos de qualidade 

sonora e motivação. Mesmo com algumas dificuldades, o fato de ter sido estipulado que iria 

participar no Concurso Interno tornou-se muito positivo para a sua motivação e consequente 

estudo individual.  No entanto, cerca de 2 semanas antes da sua realização, a escola fechou e 

todas as atividades foram canceladas devido ao confinamento obrigatório provocado pela 

Covid-19.  

 

Sugestão de objetivos  

Objetivos a curto prazo  

• Melhorar a qualidade sonora 

• Melhorar o legato na mudança de registo 

• Melhorar as diferenças de dinâmicas  

• Melhorar o staccato (torná-lo mais nítido e fluente) 

 

Objetivos a médio prazo  

• Aumentar a amplitude sonora 

• Aumentar a velocidade do staccato 

• Desenvolver a capacidade de memorização 
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• Melhorar/tornar mais fluída a leitura rítmica e melódica 

• Promover autoconfiança e motivação 

• Adquirir competências interpretativas 

• Adquirir estratégias de apresentação ao público 

 

2) Aluno B 

11 anos, frequenta o 2º grau do ensino articulado. Ao longo do ano, revelou falta de estudo e 

dificuldades ao nível da formação musical, que se tornavam transversais à disciplina de 

clarinete. Houve oscilações no seu percurso, notando-se melhorias após as aulas assistidas 

pelo encarregado de educação. No entanto, a sua motivação voltava a reduzir.  

Ao longo das aulas que lecionei segui o conteúdo programático adotado pelo professor. No 

entanto, tentei colmatar algumas lacunas. Cada aula iniciava-se com uma escala, mas que foi 

sempre a mesma ao longo de dois períodos, tentado por isso introduzir escalas novas. Quanto 

ao livro de estudos, considero que não deveria ser de uso único, uma vez que, na minha 

opinião, não permite uma linha de seguimento que faça o aluno auto-superar-se e avançar, 

tanto em questões rítmicas como melódicas. Uma vez que é um aluno com um nível de estudo 

individual muito baixo, foi aquele que revelou mais dificuldades e menos evolução. Estratégias 

como o uso de playalongs e duetos ajudaram a melhorar a sua relação com o clarinete.  

 

Objetivos a curto prazo 

• Estabilizar a embocadura (queixo esticado) 

• Melhorar a nitidez do stacatto 

• Promover bons hábitos de estudo, como o uso do metrónomo 

• Incentivar ao estudo do clarinete 

 

Objetivos a médio prazo 

• Promover a concentração 

• Manter e perceber a pulsação 

• Melhorar a leitura rítmica e melódica 

• Melhorar a relação com o clarinete 

• Consolidação da técnica do clarinete (embocadura, emissão de ar, postura) 

• Estabilizar a pulsação 

Planificação das aulas lecionadas 
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O trabalho desenvolvido ao longo dos trimestres teve como principal objetivo alcançar o plano 

definido para todo o ano letivo que está definido no Programa de Clarinete.  Em todos os 

alunos houve a preocupação de moldar os objetivos de acordo com o processo de ensino e 

aprendizagem individual (personalidade, velocidade e consistência no processo de 

aprendizagem e dificuldades/limitações encontradas). 

 

Lecionei 18 aulas e assisti a um total de 24 aulas destes alunos de prática de coadjuvação 

letiva, durante os meses de outubro e maio.  

A planificação das aulas lecionadas por mim teve em conta a estrutura da aula seguida pelo 

orientador cooperante. Num total de 45 minutos de aula, estabeleci um tempo, aproximado, 

para cada componente, como ilustra a tabela 5. 

A planificação específica de cada aula encontra-se nas respetivas sessões lecionadas. 

 

Tabela 5. Planeamento geral das aulas de clarinete 

 Duração estimada (minutos) 

 2º grau 5º grau 

Exercícios de aquecimento e escalas 12 12 

Estudos 13 12 

Peça(s) 13 17 

Recapitulação e/ou reflexão das questões mais importantes 

da aula e organização do trabalho para casa – 2 minutos; 

5 2 

Avaliação da aula (autoavaliação e reflexão com o professor)  2 2 

 

 

Registos de aulas  

Aluno A 

Grau: 5º Horário: sexta-feira, 14h25-15h10 

 

 
Aula nº 1 

Data: 4 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 

Conteúdos programáticos 
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Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Mi Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo com inversões 

Arpejo 7ª Dominante com inversões 

Escala hexáfona 

Escala cromática 

Estudo nº 36, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz  

Dueto nº8, Exercícios em 

diversas tonalidades - Lefèvre I 

Divertimento- Carl 

Baermann (1º 

andamento) 

 
O aluno apresentou algumas dificuldades nos estudos, principalmente no que diz respeito a 

problemas de solfejo e estabilização da pulsação.  

 

Aula nº 2 

Data: 11 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Dó # menor 

Escala natural, harmónica, melódica 

Escala por terceiras 

Arpejo com inversões 

Escala hexáfona 

Escala cromática 

Estudo nº 36, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Dueto nº8, Exercícios em 

diversas tonalidades - Lefèvre I 

Divertimento- Carl 

Baermann (1º 

andamento) 

 

O aluno repetiu os estudos que tocou na semana anterior. Notou-se algumas melhorias, no 

entanto, percebe-se que não tem o hábito de estudar com metrónomo, expondo assim as suas 

dificuldades ao nível do solfejo. 

 

Aula nº3 

Data: 18 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
 
 
 
Conteúdos programáticos 
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Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Lá bemol Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo com inversões 

Arpejo 7ª Dominante com inversões 

Escala hexáfona 

Escala cromática 

Estudo nº 37, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Dueto nº9, Exercícios em 

diversas tonalidades - Lefèvre I 

Divertimento- Carl 

Baermann (1º 

andamento) 

 

O aluno demonstrou muitas dificuldades na escala, ao nível das alterações, parecendo-me 

também um problema de falta de concentração. Vai, por isso, repetir a escala. A apresentação 

do estudo nº 37 refletiu falta e maus hábitos de estudo. Percebe-se que não usa o metrónomo, 

não conseguindo ter uma pulsação estável e apresentando muitas dificuldades rítmicas. Foram 

usadas estratégias de imitação e solfejo de partes isoladas. 

 

Aula nº4 

Data: 25 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Lá bemol Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo com inversões 

Arpejo 7ª Dominante com inversões 

Escala hexáfona 

Escala cromática 

Estudo nº 37, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Dueto nº10,11,12 Exercícios 

em diversas tonalidades - 

Lefèvre I 

Divertimento- Carl 

Baermann (1º 

andamento) 

O aluno repetiu a escala da semana anterior, bem como um dos estudos. Houve ligeiras 

melhorias. No trabalho da peça, as mesmas dificuldades relativamente a leitura rítmica e 

pulsação mantiveram-se, pelo que o professor ajudou marcando o tempo.  

No final da aula, marcou -se trabalho de casa para as próximas duas semanas uma vez que, 

devido a um feriado, o aluno só volta a ter aula 15 dias depois. O professor explicou o que era 

o arpejo de 7ª Diminuta, exemplificando e pedindo para o fazer na próxima aula. 

 

Aula nº5 
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Data: 8 de novembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Fá menor 

Escala natural, harmónica e melódica 

Arpejo com inversões 

Arpejo 7ª diminuta com inversões 

Escala hexáfona 

Escala cromática 

Estudo nº 38 e 39, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Exercícios de articulação nº1 a 

10- Lefèvre I 

Divertimento- Carl 

Baermann (1º e 2º 

andamamento) 

 

Esta aula teve a particularidade de ser assistida pelo encarregado de educação, neste caso a 

mãe. Esta é uma prática recorrente do CMSM, em que uma vez por período, os encarregados 

de educação são convidados a assistir a uma aula do aluno, com data marcada pela escola. 

Reconheço que esta situação traz vantagens, tanto na monitorização do estudo individual do 

aluno como na comunicação entre encarregado de educação e professor. Nesta aula a escala 

foi trabalhada com diferentes articulações. Introduziu-se também o arpejo de 7ª Diminuta, que 

foi exemplificado e explicado na aula anterior. 

Avançou-se para o 2º andamento da peça onde, perante as dificuldades, o professor usou 

estratégias como solfejo de todo o andamento, uso do metrónomo e subdivisão do tempo. 

Como parte do trabalho de casa, ficou de estudar o 2ª andamento da peça com pulsação 

semínima igual a 90. 

 

Aula nº6 

Data: 15 de novembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Arpejo de Fá menor com inversões 

Arpejo 7ª diminuta com inversões 

Escala hexáfona 

Escala cromática 

Estudo nº 40, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Estudos intercalares nº1 e 2- 

Divertimento- Carl 

Baermann (1º e 2º 

andamento) 
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Lefèvre I 

 

Nesta aula, o aluno melhorou na apresentação dos arpejos. No entanto, passou por um novo 

desafio nos estudos, expondo grandes dificuldades em tocar síncopas. Posto isto, o professor 

usou estratégias como a subdivisão do tempo, escrevendo e marcando a pulsação à colcheia. 

Relativamente à peça, notou-se que estudou com metrónomo, como solicitado na aula 

anterior. Enquanto o aluno tocava, o professor solfejou a parte de piano. 

 

Aula nº7 

Data: 22 de novembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Si Maior 

Arpejo de Si M com inversões 

Arpejo 7ª Dominante com inversões 

Escala hexáfona 

Escala cromática 

Estudo nº 40, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Estudos intercalares nº2 e 3- 

Lefèvre I 

Divertimento- Carl 

Baermann (1º e 2º 

andamento) 

 

A dificuldade no solfejo dos estudos manteve-se. O professor usou estratégias de imitação, 

exemplificando os estudos e partes da peça onde existiam dificuldades técnicas.   

 

Data: 29 de novembro de 2019 

Greve na função pública- escola fechada 

 

Aula nº 8 

Data: 6 de dezembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Si Maior 

Arpejo de Si M com inversões 

Estudos intercalares nº4, 5 e 

6- Lefèvre I 

Divertimento- Carl 

Baermann (1º e 2º 
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Arpejo 7ª Dominante com inversões 

Escala hexáfona 

Escala cromática 

Estudo nº 41, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

andamento) 

 

O aluno recebeu na aula um clarinete novo, de gama superior. Foi uma aula de experiências e 

adaptações ao novo material. Revelou algumas dificuldades em usar as chaves que não tinha 

no outro clarinete. 

A escala e exercícios derivados da escala foram realizados trabalhando articulações diferentes. 

No final da aula, foi dada uma nova peça para apresentar na aula seguinte- Vieille Chanson, de 

Robert Clérisse. O professor exemplificou excertos da peça. 

   
 

Aula nº 9 

Data: 13 de dezembro de 2019 

Aula lecionada  

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Si Maior 

Arpejo de Si M com inversões 

Arpejo 7ª Dominante com inversões 

Escala hexáfona 

Escala cromática 

Estudos intercalares nº 5 e 6- 

Lefèvre I 

Vieille Chanson, de 

Robert Clérisse. 

 

Procurei captar o interesse do aluno, adotando uma postura positiva. Preocupei-me em 

realizar um bom aquecimento inicial, importante para a qualidade da emissão de som durante 

o resto da aula. Trabalhei articulação com os exercícios da escala, solicitando diferentes 

articulações agrupadas nos diversos exercícios que realiza frequentemente. Depois de ter 

apresentado o estudo, trabalhamos partes isoladas com metrónomo e, posteriormente, fomos 

alargando o tamanho das seções, até que o apresentou todo. Tentei incutir estas 

características nos seus hábitos de estudo. Em relação à peça, demonstrou muitas dificuldades 

rítmicas. Usei a estratégia de solfejar com metrónomo e isolar passagens que apresentavam 

ser um maior desafio. Ao longo da aula toquei várias vezes para o aluno perceber através desta 

estratégia de imitação.  
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Objetivos 

- Melhorar a definição e fluidez da articulação  

- Manter a pulsação durante a apresentação dos exercícios, estudos ou peças 

- Desenvolver a capacidade interpretativa e musical 

- Melhorar o legato nas passagens com mudança de registo 

- Aumentar as diferenças de dinâmicas 

- Promover a autoconfiança e motivação 

 

 Estratégias 

- Usar o metrónomo na aula e incentivar o uso diário 

- Explicar o sentido de frase e exemplificar várias formas de interpretação 

- Marcar respirações 

- Salientar e trabalhar dinâmicas (desde os exercícios de aquecimento à peça) 

- Feedback corretivo 

-Isolamento de passagens e repetição das mesmas em diferentes velocidades 

(progressivamente), diferentes articulações e diferentes variações na ordem das notas 

- Anotação de indicações importantes nas partituras 

- Perceção através de resolução de problemas 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

 

Reflexão: 

O aluno não demonstra ter hábitos regulares de estudo, não conseguindo assim solidificar e 

evoluir os aspetos trabalhados em sala de aula. No entanto, a assimilação da escala foi mais 

rápida do que esperado, tendo avançado para a seguinte antes do previsto. Apesar de alguns 

objetivos terem sido cumpridos, tais como melhoria na articulação, legato na mudança de 

registo, estabilização da pulsação e diferença das dinâmicas, considero que o aluno precisa de 

mais motivação e confiança nas suas capacidades, sendo um dos objetivos que tracei para o 

aluno. 

 

 

2º Período 

 

Aula nº 10 

Data: 10 de janeiro de 2020 
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Aula assistida  

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: escalas e exercícios Estudos Peças 

Escala cromática Estudo nº 42, Seleção de Estudos e 

exercícios I- ed.: Ludwik Kurkiewicz 

Estudos intercalares nº 7, 8 e 9 6- 

Lefèvre I 

Vieille 

Chanson, de 

Robert 

Clérisse 

 

O aluno apresenta dificuldades ao nível da escala cromática, para além de apenas tocar uma 

tessitura curta: até dó5. Apesar desta aula ter sido após a interrupção das férias de natal, o 

que representa mais tempo para estudar, o estudo nº 42 apresentou inúmeras dificuldades, 

principalmente rítmicas. Durante a aula houve a necessidade de trabalhar mais afincadamente 

o ritmo sincopado, tendo sido usada muitas vezes a estratégia da imitação e da subdivisão do 

tempo. A peça revelou ligeiras melhorias. Apenas houve tempo para a apresentar do início ao 

fim. 

 

Aula nº 11 

Data: 17 de janeiro de 2020 

Aula assistida  

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Sol# menor 

Escala por terceiras 

Arpejo de Sol #m e inversões 

Arpejo 7ª diminuta e inversões 

 

Estudo nº 42, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Estudos intercalares nº 10 e 

11- Lefèvre I 

Vieille Chanson, de 

Robert Clérisse. 

 
Notou-se uma grande diferença na sua qualidade sonora, fruto da mudança de material e, 

talvez, maior motivação no estudo. O aluno vai repetir os arpejos na próxima aula, bem como 

o estudo 42, onde revelou muitas dificuldades rítmicas, especialmente em começar com 

anacruse. O professor trabalhou o estudo com o aluno através do uso de metrónomo.  A peça 

acabou por ser pouco trabalhada, apesar de haver prova 2 semanas depois.  
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Aula nº 12 

Data: 24 de janeiro de 2020 

Aula lecionada  

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Sol# menor 

Escala por terceiras 

Arpejo de Sol #m e inversões 

Arpejo 7ª diminuta e inversões 

Estudo nº 42, Seleção de Estudos 

e exercícios I- ed.: Ludwik 

Kurkiewicz 

Estudos intercalares nº 10 e 11- 

Lefèvre I 

Vieille Chanson, de 

Robert Clérisse. 

 

A escala, estudos e peças estavam a ser trabalhados há duas aulas, por isso foquei o meu 

trabalho naquilo que seriam as dificuldades maiores do aluno. Os estudos continuavam com 

grandes dificuldades de solfejo, tal como a peça. Nota-se, claramente, que o aluno não estuda 

com metrónomo. Usei metrónomo na aula. Garanti que o tinha instalado no seu smartphone. 

Isolámos as partes que apresentavam ser um maior desafio, e trabalhamos isoladamente e, 

progressivamente, por secções maiores.  

Escolheu para a prova a escala de lá bemol maior, que já tinha trabalhado no primeiro período. 

Quis ouvir a escala e exercícios e percebi que já não se lembrava. Como não houve tempo 

suficiente para trabalhar os estudos e peça de forma a ficar aceitável, juntamente com o 

professor, marcamos uma aula extra, que foi lecionada no dia 1 de fevereiro.  

 

Objetivos: 

-Manter a pulsação estável 

- Melhorar a leitura rítmica 

- Apresentar as escalas, estudos e peças com maior fluidez 

- Saber reagir perante algum erro numa apresentação pública 

- Melhorar a autoconfiança e postura em palco 

 

 

Estratégias: 

- Tocar com metrónomo 
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- Solfejar partes antes de tocar 

-Simular uma situação de prova, tocando os exercícios estudos ou peças sem paragens, mesmo 

existindo adversidades  

 

Reflexão: 

Os objetivos foram traçados tendo em conta o que foi observado na aula anterior. Ao seguir a 

planificação deixada pelo professor, e estruturando a aula no sentido de preparar o aluno para 

a prova que terá na semana seguinte, organizei a aula em três partes. No entanto, existiam 

muitas dificuldades que em 45 minutos não seriam ultrapassadas. Desta forma, o professor 

marcou uma aula extra e eu também lhe dei outra aula antes da prova. 

 

 

Data: 31 de janeiro de 2020 

Escola fechada- Greve da função Pública 

 

 

Data: 7 de fevereiro de 2020 

Prova   

 
Programa 

 

Escala e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Lá bemol Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Estudo nº 42, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Vieille Chanson, de 

Robert Clérisse. 

 

Comentário: 

O aluno cumpriu os objetivos na execução da escala e exercícios derivados. Verificaram-se 

alguns problemas a nível da qualidade e velocidade do staccato, que devem continuar a ser 

trabalhados ao longo do trimestre. A qualidade sonora, estava melhor. 

Tecnicamente, a nível da velocidade dos dedos, o aluno é bastante limitado, não conseguindo 

por vezes atingir o andamento desejado. 

Tanto no estudo como na peça, apesar de ter evoluído muito desde a última aula, demonstra 

ainda dificuldades em manter a pulsação, devendo por isso continuar a ser insistido que 

estude com metrónomo, fazendo isso também nas aulas. Os exercícios de mecanismo já 



Estudo do clarinete e hidratação 

Estudo do clarinete e hidratação – Mestrado em Ensino de Música 69 

 

realizados são importantes para trabalhar este ponto e devem ser mantidos no futuro, 

conjugados com outros exercícios que explorem também esta parte técnica. 

 

 

Aula nº 13 

Data:  14 de fevereiro de 2020 

Aula lecionada  

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala cromática 

Escala hexáfona 

Estudos progressivos nº 13,14 

e 15- Lefèvre I 

Sonatina de Bernet 

 

Objetivos: 

-  Perceber e melhorar o processo de respiração  

- Ter uma maior consciência e melhorar a sonoridade 

- Melhorar o legato na mudança de registo 

- Tornar a articulação mais fluída 

- Melhorar a direção de ar/ colocação do som/ mudança de registo 

- Adquirir estratégias para potenciar o estudo em casa 

- Melhorar a leitura 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo  

- Imitação 

- Uso de metáforas 

-Isolamento de passagens com repetição das mesmas em diferentes velocidades 

(progressivamente), diferentes articulações e diferentes variações na ordem das notas 

- Anotação de indicações importantes na partitura 

- Perceção através de resolução de problemas 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

- Leitura à primeira vista 

 

 

Reflexão: 
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Uma vez que o aluno não tinha escala marcada nem peça, aproveitei esta aula para trabalhar 

características que reconhecia serem prementes no processo de evolução deste aluno. Foi 

entregue na aula a nova peça - Sonatina de Bernet- escolhida pelo professor cooperante. 

Deste modo, foi uma ótima forma para trabalhar leitura à primeira vista e, ao mesmo tempo, 

fornecer estratégias de estudo à aluna, no sentido de saber abordar qualquer peça ou estudo 

novo em casa. Com isto, espero que durante a semana de estudo, utilize as estratégias usadas 

na aula e tenha melhores resultados.  

 

 
Aula nº 14 

Data:  21 de fevereiro de 2020 

Aula lecionada 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Ré bemol Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo Maior e inversões 

Arpejo 7ª D e inversões 

Estudos progressivos nº 17 - Lefèvre I 

Estudo nº 43, Seleção de Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

 
Trabalhou-se articulação e som. Começamos a aula com a escala muito lenta, em que cada 

nota correspondia a uma semibreve, de forma a trabalhar som e estabilização da embocadura 

com notas longas. Ao adicionarmos velocidade e articulação, o aluno apresentou dificuldades 

acrescidas com passagens na escala. O estudo nº 17, apesar de repetido, continuava com 

muitas dificuldades, sendo o principal obstáculo o solfejo. Trabalhamos especificamente este 

estudo, isolando secções, modificando ritmos (por exempl, na vez de colcheias fazia colcheia 

com ponto +semicolcheia). Ao longo da aula, tentei consciencializar o aluno para o tipo de 

sonoridade que emite, tentando aperfeiçoar a mesma, principalmente no registo médio e 

agudo. 

  

Objetivos: 

-  Perceber e melhorar o processo de respiração  

- Ter uma maior consciência e melhorar a sonoridade 

- Melhorar o legato na mudança de registo 

- Tornar a articulação mais fluída 
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- Melhorar a direção de ar/ colocação do som/ mudança de registo 

- Adquirir estratégias para potenciar o estudo em casa 

- Aumentar o potencial sonoro  

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação e autoconfiança 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

-Isolamento de passagens com repetição das mesmas em diferentes velocidades 

(progressivamente), diferentes articulações e diferentes variações na ordem das notas 

- Anotação de indicações importantes nas partituras 

- Perceção através de resolução de problemas 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

 

Reflexão: 

Face ao tempo que investimos no estudo e na escala que ainda apresentavam dificuldades, 

não foi possível trabalhar a peça. No entanto, considero que o trabalho realizado era de 

extrema necessidade de forma a que o aluno não acumulasse erros e evoluísse. Tudo o que foi 

trabalhado, teve resultados na própria aula. É muito importante, e realcei isso, que o aluno 

faça este tipo de trabalho ao longo do seu estudo individual.  

 
 

Aula nº 15 

Data:  28 de fevereiro de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Si bemol menor 

Escala por terceiras 

Arpejo menor e inversões 

Arpejo 7ªdiminuta e inversões 

 

Estudos progressivos nº 

17,18,19- Lefèvre I 

Estudo nº 43, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Sonatina de Bernet- 

1º,2º e 3º 

andamento 
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Esta aula deixou-me muito satisfeita uma vez que percebi que o aluno seguiu alguns dos meus 

conselhos na aula passada. Percebi que usou o metrónomo mais vezes, pois melhorou muito a 

estabilidade da pulsação e quando apresentou a peça percebi que usou algumas técnicas de 

estudo para ultrapassar algumas passagens mais desafiantes.  

 

 

Aula nº 16 

Data:  6 de março de 2020 

Aula lecionada 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Si bemol menor 

Escala por terceiras 

 

Estudos progressivos nº 20 e 21 - 

Lefèvre I 

Estudo 43, Seleção de Estudos e 

exercícios I- ed.: Ludwik Kurkiewicz 

Sonatina de 

Bernet- 3º 

andamento 

 

As escalas e um dos estudos eram repetidos da aula anterior. Uma vez que na aula passada 

tive a oportunidade de perceber quais as principais dificuldades, verificando que a má 

qualidade do seu estudo estava na base do problema, pedi que me apresentasse novamente a 

escala e estudo e conclui que os erros persistiam. Esta aula acabou por ser um exemplo de 

como estudar em casa, salientando várias vezes que o aluno deve proceder desta forma no seu 

estudo individual. Em relação à peça, decidi trabalhar apenas o 3º andamento da peça uma vez 

que foi aquele que percebi apresentar maiores dificuldades na aula anterior. 

 

Objetivos: 

- Tornar a articulação mais fluída 

- Melhorar a mudança de registo 

- Adquirir estratégias para potenciar o estudo em casa 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação e autoconfiança 

- Adquirir competências expressivas 

- Treinar capacidade de memorização 
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Estratégias: 

- Marcação dos tempos fortes na partitura 

- Solfejo sem clarinete e com metrónomo 

- Promoção de andamentos progressivamente mais rápidos 

- Jogos de imitação 

-Isolamento de passagens com repetição das mesmas em diferentes velocidades 

(progressivamente), diferentes articulações e diferentes variações na ordem das notas 

- Anotação de indicações importantes nas partituras 

- Perceção através de resolução de problemas 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

- Tocar excerto da peça e do estudo sem partitura 

 

Reflexão:  

O aluno respondeu de forma eficaz ao que era proposta em aula, mostrando-se mais segura, 

confiante e feliz.  

 

Devido ao confinamento obrigatório imposto pela Covid-19, as escolas fecharam e as aulas 

cessaram. Os alunos, de forma facultativa, enviaram vídeos do seu estudo semanal e o 

professor enviava comentários, orientando o prosseguimento do estudo individual. Após as 

férias da Páscoa, com a notícia de que o ensino básico neste ano letivo não teria a possibilidade 

de ser presencial, iniciaram-se aulas online através da plataforma Teams. 

 
 

3º Período 

 

Aula nº 17 

Data: 17 de abril de 2020 

Aula assistida (online) 

 
Conteúdos programáticos 
 

Estudos Peças 

Estudos progressivos nº 24 - Lefèvre I 

Estudo 46, Seleção de Estudos e exercícios I- ed.: Ludwik Kurkiewicz 

Estudo nº5- A. Périer, 20 estudos melódicos fáceis (1º caderno) 

Sonatina de Bernet- 3º 

andamento 
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Durante a interrupção devido ao confinamento obrigatório, o aluno enviou vídeos com 

estudos dos métodos de Ludwik Kurkiewicz (Wybor) I e Lefèvre I. 

No entanto, nesta aula notou-se que a consistência o seu estudo tem diminuído, mostrando o 

som mais débil, muitos erros e insegurança nos estudos apresentados.  

 

Aula nº 18 

Data: 24 de abril de 2020 

Aula lecionada (online)  

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Sol # menor (natural, harmónica., 

melódica) 

Escala por terceiras 

Arpejo menor e inversões 

Arpejo 7ªdiminuta e inversões 

Estudos progressivos nº 24 - Lefèvre I 

Estudo 46, Seleção de Estudos e 

exercícios I- ed.: Ludwik Kurkiewicz 

Estudo nº5- A. Périer, 20 estudos 

melódicos fáceis (1º caderno) 

Sonatina 

de Bernet 

 

Aproveitei a escala e os exercícios associados para trabalhar articulação, staccato e legato 

focado na mudança de registo. Quando o aluno é confrontado com diferentes articulações, 

como por exemplo, duas notas ligadas e duas staccato, troca notas e perde-se na sequência.. 

De forma a ultrapassar essa dificuldade, trabalhamos tudo de forma mais lenta e primeiro o 

aluno fazia o exercício todo em legato e só depois, com maior consistência, pedia diferentes 

articulações.  

Na execução dos estudos, notou-se que o aluno estudou de forma mais consistente, no 

entanto, apresentou-os numa zona de conforto, num andamento muito lento. Na minha 

opinião, a falta de confiança deste aluno também é um fator limitativo. Para contornar isso, 

criei desafios, motivei expressando precisamente que teria de confiar mais nas suas 

capacidades e seria capaz de melhor e, na própria aula, conseguiu apresentar os dois estudos 

num andamento mais desafiante, mantendo a qualidade. Solicitei que me apresentasse, na 

próxima aula, um dos estudos com semínima igual a 100, de forma a estimular e orientar o 

estudo. 

 

Objetivos: 



Estudo do clarinete e hidratação 

Estudo do clarinete e hidratação – Mestrado em Ensino de Música 75 

 

- Adquirir competências interpretativas 

- Melhorar o legato na mudança de registo 

- Tornar a articulação mais fluída 

- Melhorar a direção de ar/ colocação do som/ mudança de registo 

- Adquirir estratégias para potenciar o estudo em casa 

- Aumentar o potencial sonoro  

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação e autoconfiança 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

-Isolamento de passagens com repetição das mesmas em diferentes velocidades 

(progressivamente), diferentes articulações e diferentes variações na ordem das notas 

- Anotação de indicações importantes nas partituras 

- Perceção através de resolução de problemas 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

 

Reflexão: 

Uma vez que, a meu pedido, ficou estipulado lecionar a aula da semana seguinte, marquei 

uma simulação de audição para a aula seguinte. É um facto que os alunos acabaram por não 

ter audições neste ano letivo, que estaria prevista apenas para março, quando foi decretado 

estado de emergência.  Assim, pretendi com isto que o aluno preparasse toda a peça, de forma 

a tocá-la como se tratasse de uma apresentação pública, sem paragens.  

 

 

Aula nº 19 

Data: 8 de maio de 2020 

Aula lecionada (online)  

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Ré bemol Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Estudos progressivos nº 24 - Lefèvre I 

Estudos 46 e 47, Seleção de Estudos e 

exercícios I- ed.: Ludwik Kurkiewicz 

Sonatina de 

Bernet 
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Arpejo 7ªDominante e inversões 

 

Na apresentação dos estudos, começou novamente a tocá-los em andamentos muito lentos, 

contrariamente ao que estava indicado. Sem permitir que continuasse, voltei a relembrar o 

que aconteceu na aula passada e que o aluno foi capaz de tornar os estudos mais interessantes 

e respeitar os andamentos indicados, conseguindo fazer com que mudasse de atitude. 

 

Objetivos: 

- Adquirir competências interpretativas 

- Melhorar resistência 

- Adquirir estratégias de apresentação ao público 

- Perceber o fraseado 

- Melhorar o legato na mudança de registo 

- Tornar a articulação mais fluída 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação e autoconfiança 

 

Estratégias: 

- Simulação de apresentação ao público 

- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

-Isolamento de passagens com repetição das mesmas em diferentes velocidades 

(progressivamente), diferentes articulações e diferentes variações na ordem das notas 

- Anotação de indicações importantes nas partituras 

- Marcações de respirações 

- Marcação dos tempos fortes 

- Perceção através de resolução de problemas 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

 

Reflexão: 

O facto de termos previamente estipulado que nesta aula o aluno simularia uma audição, teve 

um papel preponderante na qualidade do estudo em casa, melhorando não só ao nível da peça 

como também em relação à escala e estudos. 

 

Aula nº 20 
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Data: 15 de maio de 2020 

Aula lecionada (online)  

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Ré bemol Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª Dominante 

Estudos de ritmo e articulação nº 1 e 2- Lefèvre I 

Estudos 48, Seleção de Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Estudo nº5- A. Périer, 20 estudos melódicos fáceis  

 

 

Objetivos: 

- Adquirir competências interpretativas 

- Aumentar a resistência 

- Perceber o fraseado 

- Melhorar o legato na mudança de registo 

- Tornar a articulação mais fluída 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação e autoconfiança 

- Melhorar a qualidade sonora 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

-Isolamento de passagens com repetição das mesmas em diferentes velocidades 

(progressivamente), diferentes articulações e diferentes variações na ordem das notas 

- Anotação de indicações importantes nas partituras 

- Marcação de respirações 

- Marcação dos tempos fortes 

- Perceção através de resolução de problemas 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 
 
Reflexão:  
O aluno apresentou muitas dificuldades na execução do exercício de terceiras, tanto a nível 

mecânico como na incerteza das notas. Todos os outros exercícios da escala também foram 

apresentados de forma inconsistente, sempre que pedia diferentes articulações, “confundia” o 
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aluno. Não desisti, fomos trabalhando as articulações pretendidas de forma mais lenta. Na 

apresentação dos estudos, apesar de perceber que houve um estudo mais consistente em 

casa, seguindo as estratégias que temos usado nas aulas, o aluno arrisca pouco e apresenta 

tudo num andamento lento, seja qual for a indicação. De forma a melhorar este aspeto e 

também a expressividade, exemplificava o mesmo estudo ou a mesma frase e o aluno referia 

qual era a sua preferência. 

 

 

Aula nº 21 

Data: 22 de maio de 2020 

Aula lecionada (online)  

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Si bemol menor 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª Dominante 

  

Estudos de ritmo e articulação nº 1 e 

2- Lefèvre I 

Estudo 49, Seleção de Estudos e 

exercícios I- ed.: Ludwik Kurkiewicz 

Estudo nº5- A. Périer, 20 estudos 

melódicos fáceis (1º caderno) 

Acht leicthe 

Stuche de N. 

Baklanowa 

 

Objetivos: 

- Adquirir competências interpretativas 

- Aumentar a resistência 

- Adquirir estratégias de apresentação ao público 

- Perceber o fraseado 

- Melhorar o legato na mudança de registo 

- Tornar a articulação mais fluída 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação e autoconfiança 

- Melhorar a qualidade sonora 

 

Estratégias: 

- Simulação de apresentação ao público 

- Feedback corretivo  
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- Jogos de imitação 

-Isolamento de passagens com repetição das mesmas em diferentes velocidades 

(progressivamente), diferentes articulações e diferentes variações na ordem das notas 

- Anotação de indicações importantes nas partituras 

- Marcação de respirações 

- Marcação dos tempos fortes 

- Perceção através de resolução de problemas 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

- Exemplificação da mesma frase de formas diferentes  

 

Reflexão: 

O aluno corresponde ao que é solicitado na aula, no entanto, precisa de desenvolver melhor o 

trabalho em casa. Nota-se, porém, que tem estudado com metrónomo, pois já apresenta uma 

pulsação estável ao longo dos estudos.  

 

 

Aluno B 

   Grau: 2º Horário: sexta-feira, 15h10-15h55  

Aula nº 1 

Data: 4 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Dó M (dó a sol) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 3: exercícios 5, 6,7 – livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 
O professor cooperante começou por me apresentar. O aluno demonstrou muitas dificuldades 

ao nível da leitura rítmica e problemas de base, como articulação e embocadura. Nesta aula foi 

usada, sobretudo, a estratégia da repetição. 

 
 
Aula nº 2 

Data: 11 de outubro de 2019 

Aula assistida 
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Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Dó M (dó a sol) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 3: exercícios 5, 6,7 – livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 

O aluno apresentou os mesmos exercícios da aula passada, apresentando as mesmas 

dificuldades. A aula assentou na repetição e no solfejo dos exercícios enquanto o aluno 

percutia a pulsação. 

 
 
Aula nº3 

Data: 18 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Dó M (dó a sol) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 3: exercícios 6,7,8,9,10 – livro The Clarinet 

for Beginners, Jean-Noel Crocq 

 
Apesar de apresentar dificuldades de leitura semelhantes, o aluno apresentou nesta aula mais 

exercícios.  

 
Aula nº4 

Data: 25 de outubro de 2019 

Aula lecionada 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Dó M (dó a sol) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 3: exercícios 10 e 11 – livro The Clarinet 

for Beginners, Jean-Noel Crocq 

 
Nesta aula mantive a estrutura seguida pelo professor. No entanto, aproveitei para trabalhar 

aspetos que na minha perspetiva são cruciais e que tive a oportunidade de perceber que 

representam grandes dificuldades para o aluno: pulsação e articulação. Instalei o metrónomo 

no telemóvel do aluno e fizemos uso dele durante a aula para solfejar e tocar. Trabalhou-se 
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articulação com as notas da escala, seguindo a ideia de “ponta com ponta” e usando repetição 

das sílabas TA, TU e TI.  Ao fim de um longo trabalho nesta aula, a melhoria foi notória. Elogiei 

o aluno para que se sentisse mais motivado a estudar e pedi alguns exercícios para a aula 

seguinte que o levassem a trabalhar em casa. Vi-me na obrigação de fornecer explicações de 

formação musical para que conseguisse concluir os estudos, um deles já era repetido da aula 

passada. 

 

Objetivos: 

- Motivar o estudo do clarinete 

- Consolidação da técnica do clarinete (embocadura, emissão de ar, postura) 

- Melhorar a articulação 

- Estabilizar a pulsação 

- Melhorar a leitura rítmica 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo 

- Uso de metáforas 

- Reforço verbal positivo 

- Uso de metrónomo com variação na pulsação 

 

Reflexão:  

O trabalho de articulação realizado, através do uso das sílabas, teve resultados positivos muito 

rápido. Os estudos foram realizados com metrónomo e o aluno teve melhorias extraordinárias. 

O facto de elogiar o aluno durante a aula, foi motivando-o cada vez mais e percebeu-se o seu 

maior entusiasmo. 

 

Aula nº5 

Data: 8 de novembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Dó M (dó a sol) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 3: exercícios 10 e 11 – livro The Clarinet 

for Beginners, Jean-Noel Crocq 
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Esta aula teve a particularidade de ser assistida pela mãe do aluno, prática recorrente no 

CMSM, que se repete a cada período. Tocou a escala ligada e articulada.  

Nesta aula foi entregue a avaliação intercalar. O aluno foi chamado a atenção no sentido de 

melhorar o seu trabalho em casa, pois estava no limiar da nota positiva a clarinete e a 

formação musical.  

 

Aula nº6 

Data: 15 de novembro de 2019 

Aula lecionada 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Peças 

Escala de Dó M 

Arpejo Dó M 

Playalong “Hot Cross Buns”, plataforma digital 

SongBird Music 

 

Uma vez que o aluno não teve orientação de trabalho para casa, aproveitei para trabalhar 

aspetos que considero serem fulcrais para a evolução deste aluno e que precisam de correção 

urgente: embocadura, articulação e motivação.  

1) Começamos por fazer exercícios de respiração, com o objetivo da direção e emissão de 

ar ser constante: através do sopro, o aluno tinha de segurar uma folha de papel na 

parede o máximo de tempo possível. Fomos aumentando os segundos pouco a pouco. 

2) Apenas com a boquilha, trabalhamos a posição da boca: queixo esticado, um pouco 

mais de boquilha na boca e menos lábio inferior. 

a.  Nesta posição, tirei fotografia com o telemóvel do aluno para ele poder 

confirmar em casa e iniciámos a emissão de som  

b. Mantendo a posição da embocadura (apesar de a desfazer e voltar a colocar 

várias vezes para perceber a sensação física), começamos a trabalhar 

articulação. Transmiti duas ideias: emitir sílabas TA-TA-TA e ponta com ponta 

(ponta da língua na ponta da boquilha). Através de imitação, fomos emitindo 

som articulando desta forma, primeiro dizendo as sílabas “TA” e depois 

emitindo som.  Quando percebi que o aluno já conseguia fazer, várias vezes 

seguidas, a articulação como expliquei (ponta com ponta), passámos ao 

clarinete.  
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c. Mantendo estratégia da imitação, começamos por fazer os exercícios com a 

nota sol e depois fizemos com as notas que o aluno conhece: dó a lá. Fui 

corrigindo dificuldades pois nem sempre a embocadura estava correta ou a 

articulação era bem feita. Através de palavras de motivação, fomos 

diminuindo a frequência dos erros. 

De forma a motivar o aluno, usei um playalong de fácil leitura onde pudesse, à primeira vista, 

treinar a articulação e divertir-se enquanto toca.  

 

Objetivos: 

- Motivar o estudo do clarinete 

- Consolidação da técnica do clarinete (embocadura, emissão de ar, postura) 

- Melhorar a articulação 

- Estabilizar a pulsação 

- Melhorar a leitura rítmica 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo 

- Uso de metáforas 

- Jogos de imitação 

- Reforço verbal positivo 

- Uso de metrónomo com variação na pulsação 

 

Reflexão: 

Na minha opinião, esta aula teve uma planificação adequada para um nível de iniciação ou, 

como o caso deste aluno que começou no 1º grau, para uma das primeiras aulas. No entanto, 

uma vez que este aluno apresentava, sistematicamente, estes problemas de base, decidi 

trabalhar estes aspetos. Sabendo que não iria ter uma continuidade de aulas suficiente para 

conseguir mudanças a curto prazo neste aluno, tentei incutir a importância de fazer estes 

exercícios em casa, chamando o “jogo” da folha de papel ou sugerindo fazer os exercícios 

articulados em TA-TA antes de começar a tocar, lembrando-se da posição da embocadura e da 

língua no stacatto, tendo a possibilidade de ver a fotografia no telemóvel quando não tivesse a 

certeza.  

 

 
Aula nº7 
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Data: 22 de novembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Dó M (dó a sol) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 3: exercícios 10 e 11 – livro The Clarinet 

for Beginners, Jean-Noel Crocq 

 
Notei melhorias no stacatto do aluno. Está mais direto e incisivo. Percebe-se que já não 

articula coma garganta e sim com a língua.  

 

 

Data: 29 de novembro de 2019 

Greve na função pública- escola fechada 

 
 
Aula nº8 

Data: 6 de dezembro de 2019 

Aula lecionada 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Ré M (ré a lá) 

Arpejo (ré a lá) 

Sequência 4: exercícios 1 a 3– livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 

Uma vez que os exercícios do método utilizado estavam em Ré Maior, mudei a sua escala 

habitual para Ré Maior (até aqui apenas fazia Dó Maior). Ensinei a escala e tentei que, pela 

lógica, fizesse sozinho o arpejo. E conseguiu. Os exercícios foram realizados com metrónomo. 

Inicialmente, trabalhamos som e posteriormente articulação com as notas da escala.  

 

Objetivos: 

- Recordar a correta postura do corpo ao tocar, mantendo a estabilidade 

- Manter a correta embocadura (queixo esticado, sem apertar a palheta em demasia) 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação intrínseca 
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- Melhorar som e articulação 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

 

Reflexão: 

Possivelmente pelas duas semanas de interrupção entre as aulas trabalhou menos e esqueceu-

se das regras na articulação. Inicialmente percebi que já estava a voltar a articular com a 

garganta, mas depressa corrigimos. As estratégias utilizadas na aula resultaram em melhoras 

notórias para as quais tentei incutir a sua atenção durante o estudo individual em casa. 

 

Aula nº 9 

Data: 13 de dezembro de 2019 

Aula lecionada 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Ré M (ré a lá) 

Arpejo (ré a lá) 

Sequência 4: exercícios 4 a 9 – livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

  
Objetivos: 

- Manter a correta embocadura (queixo esticado, sem apertar a palheta em demasia) 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação 

- Melhorar som e articulação 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

 

Reflexão: 
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Notei grandes melhorias depois do trabalho que tenho feito com este aluno ao nível da 

articulação, postura e embocadura. Tosos os exercícios do livro de estudos foram tocados com 

metrónomo, sendo notórias as diferenças positivas a nível rítmico.   

 
 

2º Período 

 

Aula nº 10 ,11,12 

Data: 10, 17 e 24 de janeiro de 2020 

Aula assistida  

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Dó M (dó a lá) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 4– livro The Clarinet 

for Beginners, Jean-Noel Crocq 

Au Clair de la Lune -

Debussy, arr. JN Crocq 

 
O aluno não teve resistência para tocar aula toda, e o professor acaba por ter de fazer 

intervalos. Voltou a fazer a escala de Dó Maior e repetiu os exercícios que fez na aula anterior 

(última aula do primeiro período), durante as três aulas. A estratégia usada foi a repetição dos 

exercícios e o solfejo, percutindo a pulsação, pelo aluno ou pelo professor. 

 

Data: 31 de janeiro de 2020  

Greve na função pública- escola fechada 

 

 

Data: 7 de fevereiro de 2020 

Prova   

 
Programa 

 

Escala e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Dó Maior (dó a lá) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 4: exercícios 10 e 11 – livro 

The Clarinet for Beginners, Jean-Noel 

Crocq 

Au Clair de la Lune -

Debussy, arr. JN 

Crocq 
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Comentário: O aluno demonstrou pouco estudo dos exercícios e da peça, que apesar de 

repetida ao longo de várias aulas, foi apresentada com muitos erros rítmicos.  

 

 

Aula nº 13 

Data: 14 de fevereiro de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Dó M (dó a lá) 

Arpejo (dó a sol) 

 

Sequência 5: exercícios 1 a 9 – 

livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

Au Clair de la Lune -

Debussy, arr. JN 

Crocq 

A mãe do aluno assistiu à aula e, talvez por isso, notou-se que o aluno estudou muito mais 

durante esta semana. Apresenta algumas dificuldades em tocar em compasso ternário e em 

distinguir figuras rítmicas como semínimas e mínimas.  

A mãe aproveitou as pausas que eram necessárias fazer com o aluno para falar com o 

professor sobre a fase em que este se encontrava, referindo a sua falta de concentração e 

mencionando que tem sido difícil fazer com que estude. A mãe foi tirando apontamentos 

durante a aula para orientar o estudo do filho em casa.  

 
 
Aula nº 14 

Data: 21 de fevereiro de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Dó M (dó a lá) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 5: exercícios 1-7, livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 

O aluno repetiu todos os exercícios tocados na aula anterior. Apesar disso, apresentou 

inúmeras dificuldades de leitura rítmica e melódica. Acresceu um novo desafio: baixar e subir 

dois dedos ao mesmo tempo. A estratégia usada na aula foi a repetição. 
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Aula nº 15 

Data: 28 de fevereiro de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Dó M (dó a lá) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 5: exercícios 1-7, livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 
O aluno voltou a repetir os mesmos exercícios da aula passada, não apresentando melhorias 

significativas e consistentes.  A estratégia usada na aula foi a repetição, imitação e o solfejo 

dos exercícios. 

 
 
Aula nº 16 

Data: 6 de março de 2020 

Aula lecionada 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Si b Maior 

Arpejo de Si b Maior 

Sequência 6: exercícios 1 a 6, livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 
Iniciámos a aula com exercícios de respiração e emissão de ar em forma de jogo: o aluno tinha 

que, através de um sopro com emissão de ar direta, focada e homogénea, segurar um 

pequeno papel na parede. Repetimos 4 vezes com o objetivo de aumentar o tempo.  

Uma vez que os exercícios do método de Crocq, selecionado pelo professor cooperante, 

estavam na tonalidade de Si bemol Maior, ensinei a escala de si bemol Maior, conseguindo 

que tocasse uma oitava completa. Depois de fazer a escala, concluiu de forma autónoma as 

notas do arpejo. A escala e arpejo serviram como exercício para trabalhar articulação. Fazendo 

o paralelismo do uso da língua na ponta da palheta, pedi ao aluno que imitasse as sílabas Ta, 

Tata, repetindo depois com as notas da escala. 

Os estudos foram tocados com metrónomo, havendo a necessidade de solfejar com e sem 

nome das notas. 
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Objetivos: 

- Manter a correta embocadura (queixo esticado, sem apertar a palheta em demasia) 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação intrínseca 

- Melhorar som e articulação 

- Manter a pulsação 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

- Uso de metáforas 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

- Apresentação de uma leitura simples à primeira vista 

 

Reflexão: 

Apesar da falta de estudo em casa e das consequentes dificuldades que se acumulam, o aluno 

se for estimulado, com alguma resiliência, é perfeitamente capaz de tocar corretamente e 

evoluir. A sua instabilidade na pulsação é resolvida se houver o uso contínuo do metrónomo, 

sendo necessário muita insistência para que faça o mesmo durante o seu estudo individual. 

Durante a aula consegui também que ultrapassasse as dificuldades na articulação, mostrando 

que é capaz de o fazer corretamente. No entanto, uma vez que o seu estudo em casa é 

insuficiente, é necessário criar estratégias também para o estudo individual e fazer este tipo de 

trabalho todas as aulas. Para isso, escrevi no caderno tudo o que queria que fizesse, explicando 

minuciosamente cada exercício, bem como especificando o tempo da semínima no 

metrónomo. 

 

Devido ao confinamento obrigatório imposto pela Covid-19, as escolas fecharam e as aulas 

cessaram. Após as férias da Páscoa, com a notícia de que o ensino básico neste ano letivo não 

teria a possibilidade de ser presencial, iniciaram-se aulas online. 

 

3º Período 

 

 

Aula nº 17 

Data: 17 de abril de 2020 
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Aula assistida (online) 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Si b Maior (1 oitava) 

Arpejo (1 oitava) 

Sequência 5: Fais dodo Colas mon p'tit frère, livro 

The Clarinet for Beginners, Jean-Noel Crocq 

 

O aluno continua com dificuldades em manter a pulsação, notando-se que estuda sem 

metrónomo. Após uma aula em que esteve apenas a tocar um estudo de uma pauta, 

mantendo os erros, o professor marcou como trabalho de casa solfejar o exercício, percutindo 

a pulsação com palmas ou com um lápis na mesa. 

 

 

 

Aula nº 18 

Data: 24 de abril de 2020 

Aula lecionada (online) 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Si b Maior (1 oitava) 

Arpejo (1 oitava) 

 

Sequência 5: Fais dodo Colas mon p'tit frère e 

Sequência 6: ex. 1,2,3,4,5 livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 

 

Um dos objetivos principais que estipulei para este aluno foi conseguir que tocasse mantendo 

a pulsação e, assim, dar o valor verdadeiro das figuras rítmicas. Para isso, é essencial que use o 

metrónomo. É notório que não tem esse hábito, atitude que não consegui que mudasse 

perante as interrupções que fui tendo entre as aulas que lecionava. Assim, sabendo que esta 

aula seria lecionada por mim, para além dos exercícios usados pelo professor, selecionei 

quatro faixas de playalongs (Anexo 10) e enviei por email juntamente com a partitura, 

atempadamente, para que tivesse tempo de estudar. Desta forma, o aluno teria 

obrigatoriamente de tocar com a pulsação estável, porque estaria com a gravação. 

Na aula, comecei por pedir os exercícios marcados pelo professor. Na escala de si bemol 

Maior, que já repete há várias aulas, trabalhei articulações diferentes. Enfatizei o processo 

para articular “ponta da língua na ponta da palheta” e, verificando que o aluno não 

apresentava dificuldades, trabalhamos articulações diferentes: tudo legato, tudo stacatto, 
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ligadas quatro a quatro e ligadas duas a duas. Quando fizemos as variações de quatro e de 

duas notas ligadas, houve, inicialmente alguma confusão, mas com insistência e incentivos, 

conseguiu e ficou ainda mais motivado.  

Nos estudos, quis ouvir a primeira vez depois de mais uma semana com o mesmo trabalho de 

casa. Uma vez que o problema se manteve- não tem pulsação estável e por isso não respeita o 

valor das figuras rítmicas- pedi para ligar metrónomo e solfejar. As melhorias foram notórias e, 

elogiando o que conseguiu, pedi para fazer o mesmo tocando. Melhorou e fiz que questão de 

comentar isso mesmo, que estava cada vez melhor. Claramente que os elogios motivavam o 

aluno, que se empenhava cada vez mais percebendo que conseguia e que avançava nos 

exercícios.  

Ao pedir para tocar os dois primeiros playalongs que tinha enviado previamente por email, 

não conseguiu fazê-lo porque apenas tinha a partitura no computador da sala, que estava 

ocupada. Confirmada a situação pela mãe, uma vez que a apresentação das peças com o áudio 

estava impossibilitada e porque na semana seguinte seria feriado, pedi que o aluno me 

enviasse durante a semana gravações em vídeo a tocar os dois playalongs selecionados.  

 

Objetivos: 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação  

- Melhorar som e articulação 

- Manter a pulsação 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

- Uso de metáforas 

-Uso de playalongs 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

- Solicitação de gravações 

 

Reflexão:  

Este aluno precisa de um acompanhamento semanal que vá além de 1 aula, daí ter solicitado 

as gravações. Durante o trabalho desta aula, o aluno respondeu eficazmente ao que era 

pedido. Tocando com metrónomo tem a pulsação estável e consegue melhorar a sua leitura 

rítmica. O uso de playalongs também permite que tenha uma pulsação estável e motive o 
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estudo. No entanto, os resultados efetivos destas estratégias só podem ser percetíveis se 

houver acompanhamento regular. Assim, pedi para lecionar a próxima aula, uma vez que 

gostaria de ter um seguimento no trabalho realizado com este aluno, que se foi perdendo ao 

longo dos períodos devido a interrupções entre as aulas. 

 

 

Aula nº 19 

Data: 8 de maio de 2020 

Aula lecionada (online) 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Sol Maior (1 oitava) 

Arpejo (1 oitava) 

 

Sequência 6: ex. 6,7 livro 

The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel 

Crocq 

Playalong: “En vacances”, 

livro Écouter, lire et jouer 

de Tijmen Botma e Jean 

Castelan 

 

Uma vez que esta aula se deu após 2 semanas da última aula, pedi gravações ao aluno de dois 

playalongs que não conseguiu tocar durante a aula passada.  Esse pedido foi realizado em aula 

e também enviado por email ao encarregado de educação. Mesmo assim, não o fez. 

Trabalhamos, então o playalong que seria para gravar e que o aluno disse ter estudado muito. 

Ao apresentar-me com a música, percebi que havia muitas dificuldades de ritmo, apesar do 

exercício só ter semínimas e colcheias. Assim, passámos a trabalhar a música com metrónomo. 

Primeiro solfejou em Ta (semínimas) e Ti (colcheias), depois solfejou com o nome das notas e 

só quando não existiu dúvidas passou a tocar no clarinete. Apenas depois deste processo, 

juntou o playalong. Mais uma vez, reforcei que é importante estudar seguindo estas etapas. 

 

Objetivos: 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação  

- Melhorar som e articulação 

- Manter a pulsação 

 

Estratégias: 
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- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

- Uso de metáforas 

-Uso de playalongs 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

- Solicitação de gravações 

 

Reflexão:  

Durante a aula percebe-se a evolução, mas durante a semana não existe estudo individual que 

possam sustentar estas mudanças.  

 

Aula nº 20 

Data: 15 de maio de 2020 

Aula lecionada (online) 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Sol Maior (1 oitava) 

Arpejo (1 oitava) 

 

Sequência 6: ex. 7,8 

livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel 

Crocq 

"Old Macdonald", Let's Play da 

Plataforma SongBird Music 

Entre le bœuf et l'âne gris, arr. 
JN Crocq  
 

 

Como trabalho de caso, sabendo que lecionaria esta aula, enviei novo material de estudo que 

pudesse motivar o aluno- playalong/ karaoke musical no Youtube. Trata-se, na minha opinião, 

de uma forma estimulante e divertida de estudar clarinete, não perdendo o foco principal 

neste aluno: manter a pulsação estável e estimular para o estudo.  No processo de seleção da 

música, fiz questão que fosse um tema conhecido para facilitar o processo que será realizado 

autonomamente pelo aluno em casa.  A música em questão intitula-se "Old Macdonald", Let's 

Play da Plataforma SongBird Music, versão vídeo disponível na seguinte ligação:  

https://www.youtube.com/watch?v=f_85r-

WPUXs&list=PLselPWZrmK0bs6ik_IsoMB36Mb3t4I1Qv&index=58 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Entre_le_b%C5%93uf_et_l%27%C3%A2ne_gris
https://en.wikipedia.org/wiki/Entre_le_b%C5%93uf_et_l%27%C3%A2ne_gris
https://www.youtube.com/watch?v=f_85r-WPUXs&list=PLselPWZrmK0bs6ik_IsoMB36Mb3t4I1Qv&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=f_85r-WPUXs&list=PLselPWZrmK0bs6ik_IsoMB36Mb3t4I1Qv&index=58
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Imagem 4. Playalong “Old Macdonald”  

 
 
Com o objetivo de incentivar o estudo, pedi uma gravação do aluno a tocar esta música. Fê-lo 

no dia da aula. A aula começou pela apresentação da peça com o áudio, e por aqui percebi que 

as dificuldades que mostrava no vídeo se mantinham. O aluno não distinguia colcheias de 

semínimas e tocava todas as notas com um tempo.  Iniciamos, então, um trabalho sequencial: 

1) Ler o ritmo com as sílabas TA, com metrónomo ligado (por vezes compassos 

separados) 

2) Solfejar com metrónomo (com o nome das notas), dividindo em partes mais pequenas 

(2 em 2 compassos, 1 pauta) e juntar tudo 

3) Tocar com o metrónomo (partes mais pequenas, voltar a solfejar partes com dúvidas, 

nomeadamente as colcheias) 

4) Tocar com o playalong 

 

Objetivos: 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação  
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- Melhorar som e articulação 

- Manter a pulsação 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

- Uso de metáforas 

-Uso de playalongs 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

- Solicitação de gravações 

 

Reflexão:  

Notou-se uma melhor preparação durante a semana, e o aluno enviou as gravações 

solicitadas. Está mais motivado com os playalongs, que refere serem como o “karaoke”. 

Pulsação e leitura melhorou. 

 

Aula nº 21 

Data: 22 de maio de 2020 

Aula lecionada (online) 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Peças 

Escala de Fá M Maior (1 oitava) 

Arpejo (1 oitava) 

"Lightly Row", Let's Play da Plataforma SongBird Music 

Entre le bœuf et l'âne gris, arr. JN Crocq  
 

 

Objetivos: 

- Melhorar a leitura rítmica e melódica 

- Promover a motivação  

- Melhorar som e articulação 

- Manter a pulsação 

 

Estratégias: 

- Feedback corretivo  

- Jogos de imitação 

https://en.wikipedia.org/wiki/Entre_le_b%C5%93uf_et_l%27%C3%A2ne_gris
https://en.wikipedia.org/wiki/Entre_le_b%C5%93uf_et_l%27%C3%A2ne_gris
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- Uso de metáforas 

-Uso de playalongs 

- Estímulo através do reforço positivo e do elogio 

- Solicitação de gravações 

 

Reflexão: 

As últimas aulas lecionadas com este aluno surtiram efeito positivo na sua relação com o 

clarinete. Mostrou-se mais motivado, e pediu-me até mais playalongs. Apesar de ser a última 

aula, enviei algumas sugestões por email. As dificuldades de leitura mantêm-se, mas, 

progressivamente, veio a melhorar, pelo uso contínuo (pelo menos nas aulas) do metrónomo e 

também com os playalongs, que para além de fazerem cumprir a leitura rítmica e melódica, 

têm um importante papel na motivação do estudo do clarinete. 

 

Este trabalho realizado é de extrema importância para a evolução do aluno e, pelo contrário, 

para impedir a sua estagnação. Numa aula de 45 minutos, a evolução é notória, tal como a 

motivação do aluno e sua sensação de felicidade por conseguir! 

 

 

Reflexão das aulas lecionadas: 

As planificações das aulas que lecionei tiveram de ser adaptadas algumas vezes, uma vez que 

alguns alunos não estudavam o que era solicitado. Essa adaptação consistiu em reduzir o 

reportório a trabalhar na aula e em utilizar diferentes estratégias de ensino para as várias 

situações que se foram proporcionando. Contudo, o facto de já exercer funções como docente, 

permitiu-me adaptar com facilidade às situações de imprevisibilidade. 

No que diz respeito às aulas que lecionei, penso que, no geral, todo o processo foi bastante 

positivo. Ainda que fossem dois alunos com muitas dificuldades, os resultados eram visíveis na 

própria aula e o seu progresso qualitativo foi mais notório, em ambos os casos, no terceiro 

período, quando as aulas que lecionei foram em semanas contínuas. Ao longo do ano, mesmo 

com aulas intercalares, pareceu haver uma maior dedicação e motivação para a aprendizagem 

do instrumento, que por vezes se ia perdendo. Partilho estes resultados consciente também 

de que o trabalho exercido pelo professor cooperante foi essencial para o progresso dos 

alunos. 
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Participação em atividade pedagógica do Orientador 

Cooperante 

Para a minha participação na atividade pedagógica do meu orientador cooperante, foram-me 

atribuídos dois alunos, também do 2º e 5º grau. 

Todas as aulas observadas ajudaram-me a compreender e conhecer os alunos, bem como as 

metodologias usadas em sala de aula pelo Orientador Cooperante. 

Ao longo do ano letivo, assisti a um total de 38 aulas dos alunos C e D, num de total de 38 

aulas lecionadas pelo professor cooperante entre os meses de outubro e maio.  

 

Descrição sumária dos alunos 
 

1) Aluno C 

15 anos de idade, frequenta o 5º grau do ensino articulado. Revelou consistência no estudo, 

boa leitura e destreza mecânica. É um aluno com capacidades e interessado em evoluir, no 

entanto, na minha opinião, tem aspetos de base que deveria corrigir, como a embocadura, que 

dificulta a aspetos como sonoridade e articulação. Trabalhar características interpretativas 

também são outros objetivos que considero necessários para a evolução do aluno.  

 

2) Aluno D 

11 anos, frequenta o 2º grau do ensino articulado. Ao longo do ano letivo o aluno cumpriu os 

objetivos propostos pelo professor. Apresenta boas capacidades de leitura, nota-se o seu 

empenho no estudo individual durante a semana e disciplina rítmica, mantendo uma pulsação 

estável. À medida que novos desafios se apresentavam, refletiam-se numa motivação extra e 

novas descobertas que trazia para a aula. 

Registo de aulas 
 

Aluno C 

Grau: 5º Horário: sexta-feira, 13h40-14h25 

 
Aula nº 1 

Data: 4 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
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Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Si bemol menor  

(natural, harmónica, melódica) 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª diminuta e inversões 

Estudo nº 41, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

 

Sérebade et 
Fantaisie- Arnabdi 
Ghidoni 
 

 

 

Aula nº 2 

Data: 11 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Fá # Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª Dominante e inversões 

Escala Hexáfona  

Escala Cromática 

Exercício progressivos nº15, 

16, 17 - Lefèvre I 

Sérebade et 
Fantaisie- Arnabdi 
Ghidoni 
 

 
 
Aula nº 3 

Data: 18 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Fá # Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª Dominante e inversões 

Escala Hexáfona  

Escala Cromática 

Exercício progressivos nº18 e 19 - Lefèvre I 

Estudo nº 42, Seleção de Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 
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Aula nº 4 

Data: 25 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Fá # Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª Dominante e inversões 

Escala Hexáfona  

Escala Cromática 

Exercício progressivos nº 

20,21,22 - Lefèvre I 

Estudo nº 42, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Sérenade et 
Fantaisie- Arnabdi 
Ghidoni 
 

 
 

Aula nº 5 

Data: 8 de novembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Ré# menor 

(natural, harmónica, melódica) 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª diminuta e inversões 

Exercício progressivos nº 23 

e 24- Lefèvre I 

Estudo nº 43, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Sérenade et 
Fantaisie- Arnabdi 
Ghidoni 
Improviso- Joly Braga 
Santos 
 

 

 
Aula nº 6 

Data: 15 de novembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
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Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Dó b Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª Dominante e inversões 

Escala Hexáfona 

Escala cromática 

Duetos 1 e 2- Lefèvre I 

Estudo nº 44, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Improviso- Joly 
Braga Santos 
 

 
 
 

Aula nº 7 

Data: 22 de novembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Lá b menor 

(natural, harmónica, melódica) 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª diminuta e inversões 

Estudo nº 45 e 46, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Improviso- Joly 
Braga Santos 
 

 

 
Data: 29 de novembro de 2019 

Greve na função pública- escola fechada 

 

Aula nº 8 

Data: 6 de dezembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Dó # Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Duetos 3 e 4- Lefèvre I 

Estudo nº 47 e 48, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Improviso- Joly 
Braga Santos 
Sérenade et 
Fantaisie- Arnabdi 
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Arpejo 7ª Dominante e inversões 

Escala Hexáfona 

Escala cromática 

Ludwik Kurkiewicz Ghidoni 
 
 
 

 

 

Aula nº 9 

Data: 13 de dezembro de 2019 

Aula assistida 

 
 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala cromática Duetos 5 e 6- Lefèvre I 

Estudo nº 49 e 50, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: Ludwik 

Kurkiewicz 

Improviso- Joly 
Braga Santos 
 

 

 

 

2º Período 

 

Aula nº 10 

Data: 10 de janeiro de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Lá # menor 

(natural, harmónica, melódica) 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª diminuta e inversões 

Escala Hexáfona 

Escala cromática 

Estudo nº 51, 52, 53, 54, 

Seleção de Estudos e exercícios 

I- ed.: Ludwik Kurkiewicz 

Dueto 7 e 8 – Lefévre I 

Sérenade et 
Fantaisie- Arnabdi 
Ghidoni 
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Aula nº 11 

Data: 17 de janeiro de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Lá # menor 

(natural, harmónica, melódica) 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª diminuta e inversões 

Escala Hexáfona 

Escala cromática 

Estudo nº 55 e 56, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Dueto 9 e 10- Lefévre I 

Sérenade et 
Fantaisie- Arnabdi 
Ghidoni 
Improviso- Joly 
Braga Santos 
 
 

 
 
 
Data: 24 de janeiro de 2020 

O aluno faltou. 

 

Data: 31 de janeiro de 2020  

Greve na função pública- escola fechada 

 

 

Data: 7 de fevereiro de 2020 

Prova   

 
Programa 

 

Escala e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Lá bemol Maior 

Escala por terceiras 

Arpejo e inversões 

Arpejo 7ª Dominante e inversões 

Estudo nº 41 e 42 Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Sérenade et 
Fantaisie- Arnabdi 
Ghidoni 
Improviso- Joly 
Braga Santos 
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Comentário: O aluno demonstrou uma preparação adequada para a prova, tendo cumprido os 

objetivos em termos rítmicos e melódicos. No entanto, na minha opinião, é premente 

desenvolver competências ao nível da sonoridade, articulação e interpretação. 

 

Aula nº 12 

Data: 14 de fevereiro de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Estudos 

Estudo nº 57 e 58 Seleção de Estudos e exercícios I- ed.: Ludwik Kurkiewicz 

Duetos 11 e 12 – Lefévre I 

 
 

Aula nº 13 

Data: 21 de fevereiro de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Exercícios em Dó Maior em 

articulações diferentes, arpejos com 

inversões e Hanon 1- livro Tagliche 

Studien, Carl Barmanns -  

Duetos (nº 56 e 57) Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: Ludwik 

Kurkiewicz 

Exercícios de articulação 1,2 - 

Lefévre I 

Concerto de 
Rimsky-Korsakov 
(1º andamento) 

 
 
 
Aula nº 14 

Data: 28 de fevereiro de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Exercícios em Dó Maior em Duetos (nº57 e 60), Seleção de Concerto de 
Rimsky-Korsakov 
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articulações diferentes, arpejos com 

inversões e hanon 1- livro Tagliche 

Studien, Carl Barmanns 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Exercícios de articulação 

1,2,3,4- Lefévre I 

(1º andamento) 

 
 
Aula nº 15 

Data: 6 de março de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Exercícios em lá menor em 

articulações diferentes, arpejos com 

inversões e hanon 1- livro Tagliche 

Studien, Carl Barmanns 

Duetos nº61 e 62, Seleção de 

Estudos e exercícios I- ed.: 

Ludwik Kurkiewicz 

Exercícios de articulação nº5 e 

6- Lefévre I 

Concerto de 
Rimsky-Korsakov 
(1º andamento) 

 

 
 

3º Período 

 
Aula nº 16 

Data: 17 de abril de 2020 

Aula assistida (online) 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Exercícios em Sol Maior em 

articulações diferentes, arpejos com 

inversões e hanon 1- livro Tagliche 

Studien, Carl Barmanns 

Exercícios de articulação nº 7 

e 8- Lefévre I 

Concerto de 
Rimsky-Korsakov 
(1º andamento) 

 
Aula nº 17 

Data: 24 de abril de 2020 

Aula assistida (online) 
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Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Exercícios em Mi Menor em 

articulações diferentes, arpejos com 

inversões e hanon 1- livro Tagliche 

Studien, Carl Barmanns 

Exercícios de articulação nº 7 

e 9- Lefévre I 

Estudo nº 1 – Estudos muito 

fáceis, Pèrier 

Concerto de 
Rimsky-Korsakov 
(2º andamento) 

 
 
Aula nº 18 

Data: 8 de maio de 2020 

Aula assistida (online) 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Exercícios em Fá Maior em 

articulações diferentes, arpejos com 

inversões e hanon 1- livro Tagliche 

Studien, Carl Barmanns 

Exercícios de articulação nº 7 

e 9- Lefévre I 

Estudo nº 2 – Estudos muito 

fáceis, Pèrier 

Concerto de 
Rimsky-Korsakov 
(2º andament 

 
 
 
Aula nº 19 

Data: 15 de maio de 2020 

Aula assistida (online) 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Exercícios em Ré menor em 

articulações diferentes, arpejos com 

inversões e hanon 1- livro Tagliche 

Studien, Carl Barmanns 

Exercícios de articulação nº9 - 

Lefévre I 

Estudo nº 3 – Estudos muito 

fáceis, Pèrier 

Concerto de 
Rimsky-Korsakov 
(2º andamento) 

 
Aula nº 20 

Data: 22 de maio de 2020 

Aula assistida (online) 
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Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Exercícios em Ré menor em 

articulações diferentes, arpejos com 

inversões e hanon 1- livro Tagliche 

Studien, Carl Barmanns 

Exercícios de articulação nº10 

e 11 - Lefévre I 

Estudo nº 4 – Estudos muito 

fáceis, Pèrier 

Estudo nº 1, livro Wybor II 

Concerto de 
Rimsky-Korsakov  

 
 
 

Aluno D 

Grau: 2º Horário: sexta-feira, 15h55-16h40 
 

 
Aula nº 1 

Data: 4 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Dó M (dó a sol) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 3: exercícios 12 e 13; 

Sequência 4: exercício 1 e 2- livro The 

Clarinet for Beginners, Jean-Noel Crocq 

A la Clair 

Fontaine- 

JN Crocq 

 

Aula nº 2 

Data: 11 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Dó M (dó a sol) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 4: exercício 1 e 2- 

livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

Au Clair de la Lune -

Debussy, arr. JN 

Crocq 
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Aula nº 3 

Data: 18 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Dó M (dó a sol) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 5: exercício 1, 2, 3- 

livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

Au Clair de la Lune -

Debussy, arr. JN 

Crocq 

 
 
 
Aula nº 4 

Data: 25 de outubro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Dó M (dó a sol) 

Arpejo (dó a sol) 

Sequência 5: exercício 2-9- livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 
 
Aula nº 5 

Data: 8 de novembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Si b Maior 

Arpejo Si b Maior 

Sequência 5: exercício 5-9- livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 
 
Data: 15 de novembro de 2019 

O aluno faltou. 

 

Aula nº 6 
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Data: 22 de novembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Si b Maior 

Arpejo Si b Maior 

Sequência 6: exercício 1-6- livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 

  
 
Data: 29 de novembro de 2019 

Greve na função pública- escola fechada 

 

Data: 6 de dezembro de 2020  

O aluno faltou. 

 
Aula nº 7 

Data: 12 de dezembro de 2019 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Si b Maior 

Arpejo Si b Maior 

Sequência 7: exercício 1 e 2- livro 

The Clarinet for Beginners, Jean-

Noel Crocq 

Le boeuf et l'âne 
gris- JN Crocq 
 

 
 
 

2º Período 

 

Aula nº 8 

Data: 10 de janeiro 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
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Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos 

Escala de Si b Maior 

Arpejo Si b Maior 

Sequência 7: exercício 3 e 4- livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

 
 
Aula nº 9 

Data: 17 de janeiro 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Si b Maior 

Arpejo Sib Maior 

Sequência 7- livro The Clarinet 

for Beginners, Jean-Noel Crocq 

House of the rising 
sun- JN Crocq 
 

 
Data: 24 de janeiro 2020 

O aluno faltou. 

 

Data: 31 de janeiro de 2020 

Greve na função pública- escola fechada 

 

Data: 7 de fevereiro de 2020 

Prova   

 
Programa 

 

Escala e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Si bemol Maior 

Arpejo de Si bemol M (1 oitava) 

Exercícios 4 e 5 da Sequência 

7- livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

Au Clair de la Lune -

Debussy, arr. JN 

Crocq 

 

Comentário:  

Apesar de não ter estado presente nas últimas duas aulas e assim não ter definido o programa 

da prova, foi o aluno que fez a escolha mais ousada e cumpriu com os objetivos propostos. 

Pulsação estável, bom som e sem hesitações. 

 

Aula nº 10 
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Data: 14 de fevereiro 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Si b Maior Sequência 8- livro The Clarinet 

for Beginners, Jean-Noel Crocq 

 

 
O aluno começou a trabalhar dinâmicas nesta aula. 
 
 
 
Aula nº 11 

Data: 21 de fevereiro 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Lá menor 

Arpejo de Lá menor 

Sequência 8- livro The Clarinet 

for Beginners, Jean-Noel Crocq 

Frère Jacques – 
música tradicional 
francesa 

 
 
 
Aula nº 12 

Data: 28 de fevereiro 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos Peças 

Escala de Lá menor 

(natural, harmónica e melódica) 

Arpejo de lá menor 

Sequência 8- exercícios 9 e 10- 

livro The Clarinet for Beginners, 

Jean-Noel Crocq 

Au Clair de la Lune -
Debussy, arr. JN 
Crocq  
Frère Jacques – 
música tradicional 
francesa 

 
 
 
Aula nº 13 

Data: 6 de março de 2020 



Estudo do clarinete e hidratação 

Estudo do clarinete e hidratação – Mestrado em Ensino de Música 111 

 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Peças  

Escala de Lá menor 

(natural, harmónica e melódica) 

Arpejo de lá menor 

Peças pequenas do livro The Clarinet for Beginners, 

Jean-Noel Crocq 

 -Au Clair de la Lune 

 -Frère Jacques 

 -A la Claire Fontaine 

-Fais dodo Colas mom p’tit frére 

-Sur le pont d’Avignon 

 
  
 
 

3º Período 

 
Aula nº 14 

Data: 17 de abril de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos/ Peças 

Escala de Lá menor 

(natural, harmónica e melódica) 

Arpejo de lá menor 

Peças pequenas do livro The Clarinet for Beginners, 

Jean-Noel Crocq 

 -Au Clair de la Lune 

 -Frère Jacques 

 -A la Claire Fontaine 

-Fais dodo Colas mom p’tit frére 

-Sur le pont d’Avignon 

 
Aula nº 15 

Data: 24 de abril de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
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Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos/ Peças 

Escala de Sol M 

Arpejo de Sol M 

Peças pequenas do livro The Clarinet for Beginners, 

Jean-Noel Crocq 

 -Frère Jacques 

 -A la Claire Fontaine 

 

 

 
Aula nº 16 

Data: 8 de maio de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos/ Peças 

Escala de Ré M 

Arpejo de Sol M 

Peças pequenas do livro The Clarinet for Beginners, 

Jean-Noel Crocq 

 -A la Claire Fontaine 

 

 
Aula nº 17 

Data: 15 de maio de 2020 

Aula assistida 

 
Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos/ Peças 

Escala de Ré M 

Arpejo de Ré M 

 

Peças pequenas do livro The Clarinet for Beginners, 

Jean-Noel Crocq 

 -A la Claire Fontaine 

- Fais dodo Colas mom p’tit frére 

Exercícios nº1 e 2- Sequência 9, livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 

Introdução à mudança de registo 
 

 

Aula nº 18 

Data: 22 de maio de 2020 

Aula assistida 
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Conteúdos programáticos 
 

Aquecimento: Escalas e Exercícios Estudos/ Peças 

Escala de Sol menor (natural, 

harmónica e melódica)  

Arpejo de sol menor 

Sequência 10- ex. 1 a 5-livro The Clarinet for 

Beginners, Jean-Noel Crocq 
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Organização de Atividades 

Relativamente à Organização de Atividades, foi meu objetivo promover atividades que se 

relacionassem com a investigação que desenvolvi no âmbito do projeto educativo e ao mesmo 

tempo que fossem atividades úteis para a comunidade estudantil e docente. Deste modo, 

durante o estágio, ficou estipulado a realização de duas atividades: uma tarde dedicada ao 

material de Clarinete e uma palestra intitulada “Alimentação e performance”. No entanto, 

algumas alterações e adaptações às atividades tiveram que ser realizadas fruto do 

confinamento obrigatório provocado pela Covid—19. 

 

“O material de clarinete” 

“O material de clarinete” - saber escolher o material que mais se adapta a cada um- foi uma 

atividade programada desde o início do ano letivo, que contava a participação da marca 

D’Addário. Esta atividade pretendia, de uma forma pedagógica e formativa, proporcionar à 

comunidade escolar um momento de aprendizagem direcionado para os acessórios musicais 

com o objetivo de fornecer maior conhecimento e perceção de como a escolha do material e 

as suas diferentes características afetam a performance.  

Abordando pontos como design, fabrico, características, uso e conservação, os alunos 

poderiam de uma forma mais informada perceber qual o material e que caraterísticas melhor 

se adaptam às suas necessidades. Para além da sessão de apresentação haveria espaço para o 

teste dos diferentes produtos por parte dos intervenientes, demostrações por parte da equipa 

D’Addario presente, e aconselhamento individual feito pelo Product Specialist. 

Uma vez que a atividade iria ser alargada também à classe de saxofones, a pedido do professor 

cooperante, marcou-se uma data pertinente para ambas as classes, ficando estipulado que a 

atividade realizaria no dia 21 de março. Ao perceber que estava a acontecer uma epidemia, 

ainda numa fase inicial, quando voluntariamente as pessoas e instituições começaram a evitar 

aglomerações de pessoas, decidiu-se adiar a realização desta atividade, esperando realizá-la 

em abril. Acontece que nenhum dos intervenientes, incluindo eu, estávamos à espera de uma 

pandemia, que nos fizesse estar em casa em isolamento durante quase 2 meses e que as 

escolas não abrissem mais durante este ano letivo 2019/2020. Assim, na impossibilidade de 

realizar esta atividade de forma online, uma vez que o intuito seria os alunos verem e 

experimentarem diferente material, optou-se por cancelar esta atividade, substituindo por 

outras que não estavam no Plano Anual do Aluno de PES.  

 

O plano da sessão pode ser consultado no Anexo 11.  
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“Trio virtual” 

A ideia de criar um “trio virtual” surgiu como uma forma de adaptação ao 3º período atípico 

devido ao encerramento das escolas, numa tentativa de explorar e implementar a música de 

câmara com estes alunos e dinamizar as redes sociais da escola. 

Apesar de ter sido meu desejo desde o início do ano letivo criar um ensemble de clarinetes, 

devido a constrangimentos de horários e níveis de ensino diferentes, tal não foi possível. 

Apesar da situação não ser a mais desejada, em tempos isolamento social com acesso à 

internet e graças às novas tecnologias, foi possível a criação de um projeto onde os alunos 

tocaram em conjunto e tiveram, pela primeira vez, esta experiência em trio de clarinete. 

Na escolha das peças a trabalhar, tive em conta dois aspetos que considero cruciais- o 

repertório e o nível dos alunos. É fundamental que os alunos contactem com peças icónicas no 

âmbito do seu instrumento, nomeadamente no que foi escrito para ensemble. Assim, por 

achar que que se adequa ao nível dos alunos e ao mesmo tempo a sua preparação apresenta 

um desafio interessante, escolhi o Divertimento nº 4 de W. A. Mozart. 

Uma vez que o original é escrito para Cor de Basset e nos arranjos para clarinete encontrados a 

parte de 3º clarinete estava escrita para clarinete baixo, em clave de fá, transcrevi a parte para 

clave de sol. 

Juntamente com a parte que enviei para cada aluno, cedi uma gravação para os alunos terem 

como referência, bem como uma autorização para os encarregados de educação assinarem se 

concordarem com a partilha de vídeo nas redes sociais da escola (Anexo 12). 

 

A primeira fase de trabalho foi a leitura: foi pedido aos alunos tocarem com metrónomo (com 

objetivo de semínima igual a 110) e apresentarem-me, 1 semana depois, através de 

videochamada, durante a qual trabalhamos individualmente o que era necessário em cada 

aluno. Depois de mais uma aula em que me apresentaram novamente a sua parte, passámos à 

segunda fase – tocar em conjunto. Cada aluno foi instruído a tocar a sua parte ao mesmo 

tempo de um áudio que eu própria gravei tocando as outras duas vozes. Esta fase teve como 

objetivo cada aluno ouvir as outras vozes e terem referência em relação a características de 

sonoridade, dinâmicas e fraseado. Por fim, cada aluno gravou, individualmente, a sua parte 

com metrónomo (semínima igual a 125) e enviaram-me. Juntei cada vídeo na aplicação 

PicPlayPost e partilhei com o professor cooperante de forma a ser divulgado nas redes sociais 

da escola. 
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Imagem 5.  Fotografia do “trio virtual” 

 
 

“Alimentação e Performance” 
 

Uma alimentação equilibrada é fundamental para o correto funcionamento do organismo, 

particularmente para quem vive em alta performance, como é o caso dos músicos. Tal como os 

atletas, os músicos devem atender às suas necessidades nutricionais de forma a não 

comprometer e otimizar o seu desempenho, bem como prevenir lesões, fruto do esforço 

intensivo e repetitivo, que poderá comprometer toda a preparação que precede uma 

apresentação artística. Assim, a realização desta palestra teve como principal objetivo fornecer 

orientações alimentares e nutricionais de forma a prevenir o surgimento de complicações de 

saúde e melhorar a performance artística.  

Esta palestra destinou-se a professores e alunos do CMSM, estando a sua realização prevista 

para o dia 5 de abril de 2020, com uma duração aproximada de 50 minutos.  Iria ser realizada 

com o apoio de projeção de texto e imagens através de uma apresentação Power Point, bem 
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como com promoção de discussão e esclarecimento de dúvidas com os participantes na 

sessão. 

 

Uma vez que as escolas encerraram a partir do dia 16 de março de 2020, devido ao 

confinamento obrigatório no âmbito da Covid-19, não foi mais possível a realização da palestra 

de forma presencial. Assim, a atividade teve de ser adaptada.  

 

Foi criado um artigo científico com a temática da palestra (Anexo 13), fazendo-o circular pela 

comunidade docente e estudantil, através de email. A informação foi também adequada de 

forma a que fosse publicada na newsletter de abril, prática mensal da escola CMSM (Anexo 

14). Ainda assim, a direção da escola considerou ser interessante e exequível realizar a palestra 

de forma virtual, através da aplicação Zoom. 

 

No dia 15 de maio de 2020, pelas 17h30, foi realizada a sessão com alunos do secundário e 

professores. Foram abordados os seguintes aspetos: 

• Alterações do funcionamento organismo com a atividade musical  

• Importância de uma correta alimentação aliada à performance  

• Resultados do estudo de investigação “Avaliação dos hábitos alimentares numa 

amostra de músicos”  

• Recomendações gerais para uma alimentação saudável  

• Recomendações alimentares na prática musical  

• Recomendações alimentares e nutricionais, em diferentes fases da performance 

artística  

• Sugestões de refeições em diferentes fases da preparação da performance  

 

No final, foi promovida a discussão e o esclarecimento de dúvidas. 

O plano de sessão bem como a apresentação utilizada para o efeito estão disponíveis nos 

Anexos 15 e 16, respetivamente. 

A palestra teve uma boa aceitação pela comunidade estudantil e docente, tenho existido 

intervenção dos ouvintes com perguntas muito pertinentes. Foram realizadas perguntas antes 

e depois da sessão. Os resultados podem ser consultados no Anexo 17. De um modo geral, 

refletem que é um tema que interessa à maioria dos participantes e que a alimentação é, 

reconhecidamente, influenciadora da performance.  
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Imagem 6. Palestra “Alimentação e performance” 
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Participação ativa em Ações a realizar no Âmbito do Estágio 

No decorrer do ano letivo, tive a oportunidade de participar ativamente em atividades da 

escola, entre as quais: 

I. Audição de intercâmbio com o Conservatório de Música de Barcelos  

II. Concertos da orquestra 

 

Estavam também previstas no plano de atividades as seguintes atividades, que não puderam 

ser realizadas devido ao confinamento obrigatório imposto pela covid-19. 

I. VII Concurso Interno de Mérito 

II. Semana de audições 

III. Audição de classe 

IV. Concertos da orquestra 

 

Audição de intercâmbio com o Conservatório de Música de Barcelos  

Audição de intercâmbio com o Conservatório de Música de Barcelos, realizado no Palacete dos 

Viscondes de Balsemão, no Porto, onde se apresentaram a público os alunos laureados no 

Concurso Interno do CMSM e alunos do Conservatório de Música de Barcelos. Participaram 

nesta audição alunos de várias classes diferentes, nomeadamente, uma aluna do 3º grau de 

clarinete, que tinha ganho o 3º prémio no Concurso Interno.  

Durante a manhã do dia da audição, 25 de janeiro de 2020, os alunos convidados de ambas as 

escolas realizaram um workshop de classe de conjunto instrumental, e no final apresentaram o 

tema desenvolvido.  

Na parte da tarde, os alunos tiveram um workshop de expressão dramática, onde aprenderam 

um pouco mais sobre ópera e experimentaram uma cena de ópera numa adaptação 

portuguesa de Hansel e Gretel, onde todos cantaram e dançaram.  

A minha participação nesta audição foi muito importante para perceber toda a logística 

relativa à organização de atividades que envolvem a comunidade escolar, desde alunos, pais e 

professores.  
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Imagem 7. Folheto da Audição de intercâmbio com o Conservatório de Música de Barcelos                       

Imagem 8. Audição de intercâmbio com o Conservatório de Música de Barcelos  
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Concertos da orquestra 

Orquestra Juvenil da Bonjóia 

A Orquestra Juvenil da Bonjóia engloba cerca de 100 elementos: violinos, violas, violoncelos, 

contrabaixos, flautas transversais, saxofones, clarinetes, trompetes, oboés e guitarras. As 

idades das crianças variam entre os 7 e os 16 anos de idade. Conta também com a colaboração 

permanente dos professores dos respetivos instrumentos envolvidos no projeto. 

Esta orquestra engloba os alunos do CMSM e, como abrange também os alunos envolvidos no 

projeto Música para Todos, é apoiada pela Câmara Municipal do Porto (CMP), Ministério da 

Educação, BPI e BIAL (empresas financiadoras da compra de instrumentos). 

Este é, para mim, uma orquestra especial. É assumido por todos os agentes responsáveis pela 

sua criação que a música, além de elemento integrador, é uma forma de expressão que 

desenvolve humana e culturalmente o individuo, dotando-o de uma linguagem universal que o 

vai aproximar do outro tornando-o mais feliz e melhor cidadão.  

Uma vez que os alunos da orquestra estão distribuídos desde o 1º ao 8º grau, existem alguns 

desequilíbrios e exige uma constante gestão do grau de dificuldade das peças a trabalhar, para 

que todos os alunos se possam sentir integrados e motivados para esta disciplina. As peças 

trabalhadas ao longo do ano letivo foram, em grande parte, arranjos do próprio professor e 

maestro da orquestra.   

Os ensaios funcionavam às quintas-feiras, entre as 18h30 e as 20h, onde participavam os 

alunos A e C. Na preparação dos concertos, participei nos ensaios e prestei auxílio aos alunos 

de clarinete nas dificuldades apresentadas, nomeadamente ao nível de solfejo e em passagens 

mais desafiantes. Durante e fora do ensaio, forneci estratégias para corrigir determinada 

dificuldade e realizei ensaios de naipe, 30 minutos antes do ensaio, sempre que foi necessário 

e que as disponibilidades dos alunos permitissem. Apesar de existir uma enorme importância 

na preparação técnica para os concertos que se realizariam quase trimestralmente, no 

primeiro período, o meu principal foco no apoio aos alunos de clarinete passou por sensibilizar 

cada um para a importância de ouvir cada uma das vozes, harmonizando o som do grupo. No 

entanto, aspetos de solfejo tiveram de ser trabalhados individualmente e isoladamente. À 

medida que os alunos traziam as suas partes individuais mais seguras, foi-se trabalhando 

aspetos musicais como articulação, dinâmicas e afinação.  

 

 

Concerto de Natal 

Orquestra Juvenil da Bonjóia e Coro dos alunos do ensino básico 

6 de dezembro de 2019 
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21h30 

Igreja da Nossa Senhora do Calvário 

 

Programa  

Help e Obladi – Beatles (orquestra) 

Músicas tradicionais de Natal- Orquestra e coro 

O come All ye faithfull 

The first Nowell 

Hark! The herald angels sing 

 

A Orquestra Juvenil da Bonjóia, juntamente com o Coro do Básico e Secundário, realizaram o 

Concerto de Natal na Igreja da Nossa Senhora do Calvário, uma das maiores igrejas do 

concelho do Porto que esteve lotada nessa noite. Esta igreja localiza-se em frente à escola do 

Cerco e numa zona rodeada por bairros sociais do Porto, pelo que foi uma excelente 

oportunidade de trazer mais cultura à população.  

O concerto começou com o Quarteto de cordas Sfouzzarco. Na segunda parte, a orquestra 

apresentou-se sob direção do maestro e professor das classes de conjunto no CMSM- Eliseu 

Silva. 

 

Atividades previstas 

Concerto do Dia da Mãe 

2 de maio de 2020 

Concerto comemorativo do Dia da Mãe, que se realiza anualmente no primeiro sábado de 

maio, previsto para o dia 2 de maio, mas que não foi realizado devido às regras de isolamento 

no âmbito da Covid-19.  

 

VII Concurso Interno de Mérito 

31 de março de 2020 

Curso de Música Silva Monteiro 

Concurso que se repete anualmente, destinado aos alunos de instrumentos de sopro e piano 

do CMSM. Iriam participar alunos da classe de clarinete, nomeadamente alunos que me foram 

atribuídos na prática de coadjuvação letiva.  
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O meu papel neste concurso iria ser muito importante para mim, uma vez que iria participar 

como júri. A sua realização não foi possível devido às normas de isolamento no âmbito da 

Covid-19.  

 

Semana de audições  

23 a 27 de março de 2020 

Curso de Música Silva Monteiro 

Para a semana de 23 a 27 de março estava prevista a realização de audições, onde estava 

estipulado que eu fizesse parte da atividade uma vez que os alunos de clarinete também iriam 

participar. No entanto, face às normas de isolamento devido à Covid-19, as audições não 

foram realizadas.  

 

Reflexão final  
 
No decorrer da Prática de Ensino Supervisionada procurei desempenhar todas as funções que 

me foram atribuídas com o máximo empenho, com o intuito de crescer como pessoa e 

professora, tornando-me mais experiente e eficiente. 

Na prática pedagógica, os conselhos e a experiência do Orientador Cooperante ajudaram-me a 

enriquecer, desenvolver e melhorar a minha forma de trabalho.  

A relação que criei com os vários alunos de PES mostrou-me que é necessário ter em conta a 

individualidade de cada um, definindo assim um percurso único e adaptando objetivos.  

Nas aulas em que exerci função de docente a minha maior preocupação foi orientar e motivar 

os alunos de forma a que estes dessem continuidade ao trabalho da aula durante a semana 

com o seu estudo individual.  

Desta forma, procurei cumprir algumas regras que considero importantes para, no meu ponto 

de vista, ser um professor competente: 

• Respeitar horários e ser pontual 

• Preparar os materiais necessários e organizar as aulas para que estas sejam fluídas 

• Explicar de forma verbal e musical com clareza  

• Ser dinâmica na forma como as aulas foram lecionadas 

• Procurar que a aula tivesse momentos de interpretação, diálogo e reflexão 

• Mostrar disponibilidade para esclarecimento de dúvidas 

• Promover a autoestima nos alunos: elogiar ao longo do processo de ensino-

aprendizagem e não referir somente os aspetos menos positivos 
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• Promover a autonomia nos alunos 

• Transmitir conhecimentos musicais, valores humanos e promover o pensamento 

crítico 

 

Relativamente à Organização de Atividades, apesar de toda a adaptação que teve de ser feita 

pelo facto de as atividades passarem a ser realizadas online, permitiu-me, por um lado, 

contribuir para o esclarecimento de dúvidas da comunidade escolar, tanto de alunos como 

professores relativamente a aspetos relacionados com a performance e a alimentação. Por 

outro lado, o facto de ver uma atividade cancelada fez com que surgisse a oportunidade de 

pensar em mais ideias e criar uma espécie de classe conjunto, onde os alunos puderam 

apresentar um trio e começar a trabalhar repertório com importância nesta formação. 

Obviamente que o ensino presencial acarreta inúmeras vantagens, mas o facto é que desde o 

início do ano letivo tentei criar um grupo instrumental, não sendo possível devido a 

incompatibilidades de horários entre os alunos. 

A Participação Ativa em Ações foi uma componente muito positiva para a minha formação. 

Permitiu-me desenvolver relações interpessoais com os colegas e alunos da instituição, 

participar e compreender quais os processos para a avaliação de um aluno e contribuir 

ativamente nas aulas de orquestra. Infelizmente, nem todas as atividades previstas puderam 

ser realizadas devido ao fecho das escolas no âmbito da Covid-19, mas com certeza que teriam 

sido atividades curricularmente enriquecedoras. 

 

Conclusão 

Este estágio foi muito enriquecedor para mim, tanto a nível profissional (como docente), como 

em termos pessoais e humanos. Aprendi a ser mais consciente de que cada dificuldade, falta 

de estudo ou de interesse tem por base uma história, um problema ou simplesmente a falta de 

motivação, e que nós professores, desde a primeira aula, em criança, até à última, em adulto, 

temos o dever ético de motivar. Motivar é a palavra chave para que a aprendizagem seja um 

processo prazeroso e natural. Captar, motivar os alunos, adaptar-nos às necessidades e 

dificuldades de cada um, faz a diferença.  O meu objetivo foi e será sempre o de, para além de 

transmitir conteúdos, estimular o gosto pela música, por aprender e evoluir. Aliar a 

aprendizagem e o entusiasmo, cria a necessidade de saber mais, estimula a vontade de 

aprender e, naturalmente, a aprendizagem dar-se-á de uma forma eficiente. 

O presente ano letivo foi assim um ano de aprendizagens positivas, apesar das vicissitudes 

sentidas. Nunca um ano letivo foi interrompido, nunca o mundo “parou” em dias, durante 
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meses, mas também nunca a vida, o ser humano e todos os profissionais foram colocados à 

prova desta forma. A aceitação e adaptação de professores e alunos a uma realidade 

completamente nova, tão rápida e eficaz, demonstrou uma capacidade de reinvenção enorme, 

e o privilégio de vivermos numa época tecnológica avançada permitiu que uma diferente 

normalidade rapidamente se fizesse sentir, permitindo dar continuidade ao processo de 

ensino-aprendizagem.  

Quanto ao projeto de investigação realizado no âmbito do projeto educativo, apesar de ter 

permitido fazer recomendações que podem ajudar na performance e assim tornar o ensino do 

clarinete mais holístico, mostrou ser um assunto de grande importância e que carece de mais 

investigações.  
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Anexo 1. Parecer da Comissão de Ética e Deontologia da Universidade 

de Aveiro 
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Anexo 2. Consentimento informado  
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Anexo 3. Escala de Borg CR-10 
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Anexo 4. Questionário inicial da sessão de estudo 
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Anexo 5. Questionário final da sessão de estudo 
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Anexo 6. Calendarização do projeto de investigação 

 
Calendarização cronológica de tarefas prevista 

Outubro 

 

-Seleção de participantes 

-Início da implementação do projeto: recolha de dados 

Novembro – dezembro -Continuação da implementação da investigação 

Janeiro -Tratamento dos dados e análise dos resultados 

Fevereiro- maio -Discussão e Conclusão 

Julho -Apresentação do trabalho: defesa 

 

 

Esta calendarização prevista foi alterada, uma vez que o pedido de parecer à Comissão de Ética 

e Deontologia, submetido em julho de 2019, teve resposta no dia 2 de fevereiro de 2020. A 

partir desta data, foram seguidos passos calendarizados. 

A seleção de participantes começou na segunda semana de fevereiro e a recolha de dados foi 

realizada na primeira semana de março, em dias diferentes devido a questões pessoais das 

participantes. Estava prevista uma fase B, em que seriam avaliados mesmos parâmetros com a 

diferença da ingestão de 1 litro de água nos primeiros 30 minutos de estudo. Assim, antes de 

iniciarem o estudo, as participantes seriam submetidas à avaliação corporal por impedância 

bioelétrica, bem como no fim da sessão, acrescentando os mesmos questionários sobre a 

sensação de sede e esforço. O objetivo seria, em primeiro lugar, avaliar os efeitos da ingestão 

de água durante a sessão de estudo no estado de hidratação e, em segundo lugar, comparar os 

resultados quando não existia ingestão de água durante o estudo do instrumento. 

A fase B, a segunda fase de recolha de dados, estava marcada a partir do dia 12 de março. No 

entanto, precisamente nesse dia, a Universidade de Aveiro cessou as atividades letivas 

presenciais e, posteriormente, 1 dia útil depois, foi imposto o isolamento obrigatório devido à 

Covid-19. Desta forma, não foi possível a realização da fase B, o que fez com que o design do 

estudo tivesse de sofrer alterações, tal como a calendarização.  
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Anexo 7. Calendário escolar do CMSM 2019/2020 
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Anexo 8. Mapa de assiduidade da PES 
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Anexo 9. Programa anual de Clarinete do CMSM- ensino básico 
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Anexo 10. Seleção de Playalongs- aluno B 
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Anexo 11. Atividade “O material de clarinete” 
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Anexo 12. Autorização para partilha de vídeo dos alunos 
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Anexo 13. Artigo “Alimentação e Performance- Alimentação e nutrição 

na performance artística” 
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Anexo 14.  Publicação do resumo de artigo na Newsletter do CMSM 
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Anexo 15. Plano de sessão da palestra Alimentação e Performance 
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Anexo 16. Apresentação da palestra “Alimentação e Performance” 
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Anexo 17. Resultados da palestra “Alimentação e Performance” 
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