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resumo 
 
 

O presente relatório remete para o trabalho elaborado no âmbito da disciplina 
de Prática de Ensino Supervisionada do 2º ano do Mestrado em Ensino de 
Música da Universidade de Aveiro. Este projeto está dividido em duas 
secções, sendo que a primeira remete para o projeto de investigação que tem 
como objetivo principal a criação e desenvolvimento de um objeto inovador 
pensado para auxiliar a iniciação no oboé. O projeto visa prevenir e 
consciencializar sobre as lesões que provêm de uma prática musical 
despreocupada, e por isso frisa a importância da utilização de um instrumento 
adaptado às necessidades do instrumentista. O Transformador surge então 
como uma ferramenta revolucionária. Deste modo, as peças são encaixadas 
na mecânica do oboé e alteram a distância entre cada chave, colocando a mão 
de uma criança numa posição mais confortável. Depois de uma sucessão de 
diferentes versões, nas quais se testaram dimensões, formatos e materiais, 
chegou-se à versão final utilizada na abordagem aos alunos selecionados para 
o estudo. Este estudo foi realizado em alunos de oboé com idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos. No sentido de obter dados que 
comprovem a mais-valia da utilização do dispositivo, foi aplicado um inquérito 
por questionário aos alunos que fizeram parte do estudo inicial. Através deste 
inquérito, foi possível aferir a eficácia do Transformador. 
A segunda parte deste relatório recai na observação e reflexão sobre o 
contexto onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada. 
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abstract 
 

This report refers to the work carried out within the scope of the Supervised 
Teaching Practice discipline of the 2nd year of the Master Course in Music 
Teaching at the University of Aveiro. This project is divided into two sections, 
the first referring to the research project whose main objective is the creation 
and development of an innovative object designed to assist initiation in the 
oboe. The project aims to prevent and raise awareness about the injuries that 
come from a carefree musical practice, and for that reason stresses the 
importance of using an instrument adapted to the needs of the instrumentalist. 
The Transformer appears as a revolutionary tool. In this way, the pieces are 
fitted into the mechanics of the oboe and change the distance between each 
key, placing a child's hand in a more comfortable position. After a succession of 
different versions, in which dimensions, formats and materials were tested, the 
final version was used to approach the students selected for the study. This 
study was carried out on oboe students aged 6 to 12 years. In order to obtain 
data that prove the added value of using the device, a questionnaire survey 
was applied to students who were part of the initial study. Through this survey, 
it was possible to measure the effectiveness of the Transformer. 
The second part of this report focuses on observation and reflection on the 
context in which the Supervised Teaching Practice took place. 
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Introdução 
 

O início da aprendizagem do oboé, à semelhança de qualquer outro instrumento 

musical, é uma tarefa que requer muito tempo e dedicação, tanto por parte do aluno 
como por parte do docente. Aspetos como uma correta emissão do ar, adequada posição 

do instrumento e uma embocadura precisa são essenciais para que a iniciação neste 
instrumento seja uma experiência agradável para o aluno. As qualidades físicas do aluno 

podem igualmente vir a determinar o tipo de material mais apropriado. No caso de alunos 
mais novos que têm ainda as mãos pequenas, devem ser utilizados instrumentos 

adaptados às suas necessidades, e caso das características físicas individuais não sejam 
levadas em consideração, o aluno pode sentir desconforto, dor, e consequentemente 

conduzir a uma lesão. 
No universo dos fabricantes de violinos, por exemplo, encontramos diversos 

tamanhos deste mesmo instrumento. Todos estes instrumentos foram concebidos com 

atenção às necessidades anatómicas dos alunos em crescimento, pelo que o violino vai 
sendo substituído por um maior conforme o aluno vai crescendo. Uma das soluções 

encontradas pelos fabricantes de oboés foi a criação de um instrumento com um 
mecanismo adaptado e ergonómico, que respondesse às necessidades do mercado da 

iniciação no oboé. Este instrumento para mãos pequenas foi originalmente criado pela 
marca Cabart, apesar do conceito ter sido posteriormente transportado para outras 

marcas, como é o caso da Leclair, Rigoutat, Howarth e Mönnig. Neste oboé, o espaço 
entre as chaves onde se colocam os dedos foi reduzido, permitindo à criança tocar em 

todas as chaves sem esforço ou desconforto.  
 Naturalmente, com o crescimento do aluno, as suas mãos atingirão um tamanho 

relativamente maior, e por isso o instrumento acima mencionado deixa de ser adequado 

ao “novo” tamanho das mãos da criança, necessitando agora de um oboé com mecânica 
regular. Enquanto docente, deparo-me com alguma preocupação por parte dos 

encarregados de educação, por não quererem investir num instrumento novo assim que o 
mecanismo ergonómico deixa de ser o adequado ao tamanho das mãos do aluno. 

Utilizando o meu caso como exemplo, iniciei o estudo do oboé com 8 anos e tinha 
à minha disposição um oboé de estudante com mecânica regular. O conservatório onde 

estudei não dispunha de instrumentos com mecânica ergonómica, e quando os meus 
pais adquiriram o meu primeiro oboé tiveram em consideração os vários conselhos dados 
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pela docente. Um deles foi encontrar um instrumento que me permitisse desenvolver as 

minhas capacidades ao máximo, pelo menos até ao 5º grau (ou até ao 8º, no caso de não 
querer seguir profissionalmente). Deste modo, adquiri um instrumento de estudante com 

uma mecânica regular. Consigo lembrar-me do desconforto que por vezes sentia na mão 

direita pelo esforço que os meus dedos faziam para alcançarem as chaves que estavam 
mais longe. Esta tensão excessiva acumulada ao longo dos anos acabou por conduzir a 

uma tendinite nos dedos e cotovelo direitos que ainda hoje me perturba. 
Foi com base nestas observações e na minha própria experiência enquanto 

iniciante e docente, que decidi criar um adaptador amovível capaz de reproduzir o 
conceito do instrumento para mãos pequenas num oboé de mecânica regular, 

transformando a experiência da iniciação no oboé. 
Relativamente à segunda parte do presente trabalho, esta consiste no relatório de 

estágio da disciplina de Prática de Ensino Supervisionada. Inicialmente é contextualizada 
a instituição de acolhimento, Escola Artística do Conservatório de Música Calouste 

Gulbenkian de Aveiro, caracterizada a professora cooperante e os alunos. 

Posteriormente, são apresentados os objetivos gerais e específicos, a metodologia 
aplicada, os critérios de avaliação, os relatórios das aulas assistidas e lecionadas, e por 

fim uma reflexão. 
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Parte I – Investigação 
 

1. Observações preliminares 

1.1. Definição da problemática e dos objetivos 
 
Esta investigação surge da minha experiência enquanto oboísta e, sobretudo, 

enquanto professora de oboé. Iniciei o estudo deste instrumento com 8 anos, e desde aí 

recordo-me de sentir alguma dor e desconforto durante a prática deste instrumento. Esse 
desconforto manifestava-se essencialmente na mão e pulso direitos, dado o peso e 

dimensão do instrumento que utilizava. A minha mão sempre teve dimensões mais 
pequenas e por isso sempre senti a necessidade de encontrar uma solução para esta 

adversidade. Com 18 anos iniciei a minha carreira enquanto professora de oboé e 
rapidamente percebi que esta era uma dificuldade que afetava a maior parte dos alunos 

com menos de 12 anos. Os oboés utilizados não são adaptados às características físicas 

dos alunos, e por isso estes adaptam a sua postura ao próprio instrumento. Este é um 
problema que aparenta ser comum na iniciação de qualquer instrumento, mas que 

acontece com elevada frequência na iniciação do oboé. É por este motivo que sinto a 
necessidade de trazer o tema à reflexação do leitor, quer por óbvias razões pedagógicas, 

quer por razões relacionadas com a saúde e bem-estar do aluno. 
Tendo em conta o que foi descrito acima, desenvolvi, em conjunto com uma 

pequena equipa multidisciplinar, o Transformador. Este é um adaptador capaz de 
reproduzir o conceito de uma mecânica adaptada num instrumento regular e foi 

construído sobre o meu próprio instrumento, tendo por base as suas características e 
dimensões. 

 

1.2. Metodologia da Investigação 
 

O presente trabalho baseia-se na ideia de criar uma ferramenta inovadora na 

iniciação do oboé. Com a elaboração da Proposta de Projeto Educativo no âmbito da 
disciplina de Metodologias de Investigação em Educação, foram traçados os primeiros 

esboços dos planos de investigação a colocar em prática. 
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No projeto em causa foi utilizado o método investigação-ação, sendo que este se 

caracteriza por ser uma estratégia metodológica na qual o professor estuda o efeito das 
ações pedagógicas nos seus alunos.  Pode ser dividida em quatro partes, sendo elas a 

planificação, ação, observação e reflexão. No decorrer do mês de dezembro de 2020 foi 

realizado uma pesquisa empírica, na qual faziam parte da amostra três alunos da 
instituição de acolhimento. Foram escolhidos alunos de oboé com idades compreendidas 

entre os 6 e os 12 anos. 
 Depois de recolhidos e analisados os dados necessários, podem ver-se 

resultados suficientes que esclareçam a problemática inicialmente levantada.  
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2. Enquadramento Teórico 

2.1. Diferentes obstáculos na aprendizagem do oboé 
 

O oboé é um instrumento musical de sopro da família das madeiras que tem 
forma cónica. É construído em madeira, mede aproximadamente 60cm e pesa 

aproximadamente 655gr. O peso do oboé é suportado pela mão do instrumentista e a 
maior parte desse peso recai sobre o polegar direito, estando este colocado sobre o 

apoio metálico que existe na parte de trás do oboé (Dawson, 2006). São várias as causas 
que contribuíram para que o formato dos instrumentos não sofresse grandes alterações 

ao longo dos últimos séculos, como causas históricas, artísticas e estéticas (Frank & von 
Mühlen, 2007). 

Em Dawson (2006), é explicado o processo de funcionamento da mecânica do 
oboé, no qual os orifícios primários são fechados pela pressão dos dedos na base das 

chaves que estão suspensas por cima dos orifícios; algumas destas chaves têm uma 

pequena abertura central, de dois a quatro milímetros de diâmetro, que por vezes deve 
estar coberta ao mesmo tempo que se carrega na chave. Para este tipo de chave, 

existem dois tipos possíveis de oclusão: oclusão completa da abertura e da chave ao 
mesmo tempo, e oclusão da chave enquanto se deixa a abertura central destapada 

(técnica de meio-buraco). Os restantes orifícios que se encontram fora do alcance direto 
dos dedos do executante são abertos ou fechados por meio de uma complexa série de 

alavancas articuladas.  
Para além das competências específicas que a prática do oboé requer, deve ser 

considerado ainda o stress biomecânico exercido no corpo humano no decorrer da 
prática deste instrumento (Thrasher & Chesky, 2000). Rothwell (1982) afirma que uma 

das maiores dificuldades encontradas pelos alunos iniciantes é a incapacidade de cobrir 

todas as chaves do instrumento, podendo levar a saídas do ar indesejadas. Já Mitchell 
(2019) aponta mais alguns pontos que considera importantes na iniciação do oboé, 

reiterando que os instrumentos standard são geralmente demasiado grandes, pesados, e 
o espaçamento entre as chaves não é apropriado para crianças ou adultos pequenos. 

Admite também que os instrumentistas tendem a manter uma posição fixa que requer 
que os dedos se mexam numa posição não natural e que esta postura estática da mão 

causa cansaço muscular e tensão excessiva nos tendões. A questão da postura é ainda 
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mais importante para crianças que são suscetíveis a lesões e, em geral, a postura em 

relação ao instrumento é assimétrica e não-ergonómica (Frank & von Mühlen, 2007). 
Watson (2006) afirma que uma postura correta e saudável é uma componente 

essencial e deve ser parte integrante dessa aprendizagem desde as idades mais tenras. 

Da mesma forma que Mitchell (2019) afirma que, aquando da aprendizagem de um 
instrumento, as crianças podem assimilar hábitos que conduzem a uma vida inteira de 

dor, ou podem formar uma boa postura, posição de mãos relaxada, e técnicas de 
respiração adequadas. Para atingir essa postura ideal, é necessário atentar a uma série 

de fatores, nomeadamente se o instrumento é adaptado às necessidades do 
instrumentista. Geralmente, a adaptação do corpo humano às características do 

instrumento, no entanto, é feita à custa de movimento fisiológico (Frank & von Mühlen, 
2007). 

Dois estudos com uma diferença de 34 anos entre si expõem as dimensões do 
comprimento da mão, no caso do primeiro, de crianças entre os 6 e os 11 anos de idade, 

e no caso do segundo, de crianças entre os 6 e os 10 anos de idade e adultos entre os 

20 e os 24 anos de idade.  
O U.S. Department of Health, Education and Welfare apresenta e discute, num 

relatório de 1973, 21 dimensões antropométricas em crianças com idades compreendidas 
entre os 6 e os 11 anos. As 21 dimensões incluem peso, altura, altura quando sentada, 

altura poplítea (parte posterior do joelho), altura do joelho, comprimento nádega-poplíteo, 
comprimento nádega-joelho, comprimento acrómio-olecrano (ombro-cotovelo), 

comprimento cotovelo-pulso, comprimento e largura do pé, comprimento e largura da 
mão, largura e profundidade torácica, largura cotovelo-cotovelo, largura do assento, 

largura da coxa, perímetro torácico, perímetro da cintura e perímetro do quadril. O 

comprimento da mão foi medido através da distância entre o ponto médio da prega 
cárpica média e a ponta do dedo médio, com a mão direita completamente estendida, 

palma da mão para cima e polegar direito, mas relaxado.  
 

 
 

 
 

 

Figura 1 - Método de medição do comprimento da mão 
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Nas duas tabelas abaixo, encontram-se os dados relativos ao comprimento da 

mão em crianças do sexo masculino (tabela 1) e feminino (tabela 2). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Em Shim et al. (2007) são apresentados dados mais recentes que revelam um 

ligeiro aumento no comprimento das mãos de crianças com idades compreendidas entre 
os 6 e os 10 anos, sem discriminar o sexo das mesmas e fazendo ainda a comparação 

com a mesma dimensão em adultos com idades compreendidas entre os 20 e os 24 
anos. 

 
 

Tabela 1 - Comprimento da mão de crianças com idades compreendidas entre os 
6 e os 11 anos do sexo masculino 

Tabela 2 - Comprimento da mão de crianças com idades compreendidas entre os 
6 e os 11 anos do sexo feminino 
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Cruzando os dados fornecidos pelos dois estudos acima mencionados, 

rapidamente verificamos que existe uma discrepância considerável entre a dimensão do 

comprimento da mão de uma criança e a mão de um adulto. Uma criança com 6 anos 
(idade em que ingressa no grau Iniciação I) tem, de comprimento de mão, entre 11,4 cm 

a 14,5 cm, enquanto que um adulto tem em média 18,9 cm de comprimento de mão. Têm 
então uma diferença de 4,4 cm a 7,5 cm entre si, sendo esta considerável e suficiente 

para criar dificuldades aquando da aprendizagem de um instrumento musical regular. 
Considerando esta diferença, a mecânica do instrumento tocado pelas diferentes 

faixas etárias não pode ser a mesma, e é por isso importante adaptar o instrumento às 
diferentes necessidades de cada aluno. Não tomar estes fatores em consideração pode 

conduzir a lesões e desconforto, tornando a aprendizagem de um instrumento musical 

numa experiência menos positiva e aprazível. 

Tabela 3 - Comprimento da mão de crianças com idades compreendidas entre os 6 e 
os 10 anos de idade, e de adultos com idades compreendidas entre os 20 e os 24 
anos de idade 
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2.2. Problemas musculoesqueléticos relacionados com a prática musical 
 
 

A Medicina das Artes Performativas é um campo amplo que inclui o estudo de 

condições médicas e lesões que ocorrem em dançarinos, instrumentistas e vocalistas 
(Bejjani et al., 1996) e os músicos, ao contrário do que acontece noutras ocupações, 

começam as suas carreiras em idades tenras. As lesões musculoesqueléticas são das 
maiores causas de interrupção no percurso académico e/ou profissional dos músicos (B. 

Sousa, 2014). 
Embora apenas alguns estudos investiguem a prevalência e os fatores de risco 

dos problemas musculoesqueléticos relacionados com a prática musical (doravante 
denominados de PRMP) em crianças e adolescentes que estudam música, estes 

revelaram taxas de prevalência em crianças semelhantes às de adultos (Ranelli et al., 
2011). A performance musical depende de capacidades motoras finas, requerendo assim 

um alto controlo do sistema músculo-esquelético (Steinmetz et al., 2012). Devido às 

exigências físicas e mentais da tarefa, os músicos estão em risco de desenvolver uma 
variedade de problemas de saúde (Foxman & Burgel, 2006).   

Por definição, os transtornos musculoesqueléticos relacionados com a prática 
musical caracterizam-se por dor, fraqueza, falta de controlo, dormência, formigueiro, ou 

outros sintomas que interfiram com a capacidade de tocar um instrumento no nível a que 
está acostumado (Zaza, Charles, & Muszynski, 1998 cit Bragge et al., 2008). Estes 

transtornos surgem de posturas repetitivas e desajustadas, e de stress postural 
provocado por prolongados períodos de tempo, sentado ou em pé. Alguns músicos 

aceitam até que as dores musculoesqueléticas sejam normais e um efeito secundário 
necessário da prática e da evolução (Markison, Johnson, & Kasdan, 1998 cit. Foxman & 

Burgel, 2006). 

Em Ranelli et al., (2011) é mencionado que examinar sintomas 
musculoesqueléticos relacionados com a prática musical (doravante denominados de 

PRMS) em crianças pode possibilitar a deteção precoce e prevenção da deteriorização 
dos sintomas e funções, e o subsequente desenvolvimento de mais distúrbios 

incapacitantes. Thrasher & Chesky (2000) defendem também que examinar populações 
homogéneas de performers permite-nos obter uma imagem mais segura das 

preocupações médicas específicas de cada instrumento. 
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Num outro estudo de Fry & Rowley (1989), a dor foi experienciada de forma 

relativamente uniforme entre todas as famílias de instrumentos, e para todas as famílias a 
taxa é substancialmente superior quando comparada com crianças que não tocam 

qualquer tipo de instrumento.  

Já foi bem documentado que determinados instrumentos ou famílias de 
instrumentos estão associados com problemas característicos. A postura adotada, o peso 

do instrumento, a força necessária, e a solicitação fisiológica associada a cada 
instrumento são fatores que contribuem para o risco de PRMP característico de cada 

instrumento. Numerosos estudos em adultos, profissionais e alunos investigaram a 
localização de PRMP, e existe um consenso de que as extremidades superiores e o 

pescoço são as áreas mais afetadas (Ranelli et al., 2011). 
Nos instrumentos da família das madeiras, os problemas estão relacionados com 

a posição de suporte do instrumento. Por exemplo, a mão direita, mais especificamente o 
polegar direito, é o problema mais comum em clarinetistas e oboístas e a mão esquerda 

em flautistas. Outros problemas na mão e cotovelo podem derivar do movimento 

repetitivo de fechar os orifícios ou da força necessária para baixar as chaves para 
produzir som. Instrumentistas da família das madeiras reportaram a maior parte dos 

problemas na mão e cotovelo direitos (30,3%), pescoço (18,8%), mão e cotovelo 
esquerdos (17,8%), e boca (12,5%). Instrumentistas da família das madeiras e pianistas 

demonstraram possibilidade significativamente superior para o risco de PRMP na mão e 
cotovelo direitos em relação aos instrumentistas da família dos metais (Ranelli et al., 

2011). 
Em Thrasher & Chesky (2000) é também demonstrado que a maioria dos 

problemas musculoesqueléticos relatados pelos oboístas estão relacionados com locais 

da parte bilateral direita do corpo, incluindo o pulso direito (44,8%), a mão direita (24,1%), 
os dedos da mão direita (24,1%), antebraço direito (22,4%), pescoço do lado direito 

(19,0%) e região lombar do lado direito (19,0%). Para os oboístas, a maioria dos 
problemas musculoesqueléticos relatados afetam as extremidades superiores direitas, 

em particular o pulso, mão, dedos e antebraço direitos. O polegar direito permanece 
numa posição estática que carrega o peso do instrumento durante a performance, e por 

isso envolve uma força contínua para baixo que incide nos mesmos. Este estudo de 
Ranelli et al., (2011) demonstrou que as crianças experienciam PRMS a um nível 

semelhante aos adultos, e 30% já teriam experienciado transtornos musculoesqueléticos 
relacionados com a prática musical. 
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É muito comum encontrar nos músicos, tanto em ambiente académico como em 

ambiente profissional, problemas físicos gerados pela tensão muscular excessiva, que 
dificultam, ou até mesmo impedem, o instrumentista de realizar o seu desempenho (B. 

Sousa, 2014). Todavia, os músicos avaliam a sua saúde de forma consideravelmente 

mais positiva, quando comparada com o grupo de controlo de não-músicos, o que pode 
ser um efeito da subestima do impacto da prática musical no desenvolvimento de 

disfunções e dor no sistema musculoesquelético (Steinmetz et al., 2012). 
  



 

 

 

25 

2.2.1. Lesões por Esforço Repetitivo 
 
O termo lesão é o nome dado a um grupo de características anatomicamente 

visíveis, e durante um período de tempo onde, funcionalmente, certas regiões do corpo 
podem estar comprometidas, podendo até ficar paralisadas (Gonçalves, 2005). 

No caso dos músicos, o tipo de lesão ou disfunção do sistema musculoesquelético 
mais comum é a Lesão por Esforço Repetitivo (doravante denominada por LER). As LER 

são um grupo específico de lesões que acometem, principalmente, os membros 
superiores e ocorrem devido a inflamações nos músculos ou nos tendões, provocadas 

por atividades que exigem do indivíduo o uso forçado ou repetitivo de certos grupos 
musculares (Gonçalves, 2005). O grupo dos músicos é especialmente propenso a este 

tipo de lesão em consequência das peculiaridades estruturais dos instrumentos e às 
posturas assimétricas dos membros superiores que muitos exigem (Costa & Abrahão, 

2004; Gonçalves, 2005). Apesar de surgirem essencialmente na sequência da prática 

instrumental, também estão associadas a outras profissões (L. Sousa, 2010). 
Dentro deste grupo extenso de lesões, as LER que mais acometem os 

instrumentistas nos membros superiores são: 

. Tendinite – as tendinites implicam um processo inflamatório nos tendões. 
Surgem essencialmente nos músculos flexores dos dedos ou na palma da 

mão. Períodos de repouso curtos e movimentação dos dedos por longos 
períodos de tempo são dois dos principais fatores responsáveis pelo 

desenvolvimento de tendinites (Gonçalves, 2005); 

. Tenossinovite – a tenossinovite é uma inflamação no tecido que reveste os 

tendões e que deriva de esforço repetitivo. De modo a tratar a lesão, é 
necessário repouso e tratamento prescrito por um médico especialista. 

(Gonçalves, 2005; B. Sousa, 2014); 

. Tenossinovite Estenosante 

. Dedo em gatilho – surge da impossibilidade de estender os dedos com 

normalidade, existindo uma sensação de bloqueio mecânico. Envolve 
por norma os dedos médio e anelar, e na maioria das vezes a cirurgia é 

o único tratamento possível (Gonçalves, 2005; L. de Sousa, 2010; B. 
Sousa, 2014); 

. Síndrome de Quervain – este síndrome acomete principalmente o dedo 
polegar e consiste na inflamação dos tendões da base do polegar, mais 
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precisamente na região do pulso. Numa fase inicial pode ser tratado 

com repouso e prescrição médica (Gonçalves, 2005; B. Sousa, 2014); 

. Síndrome do Túnel do Carpo (STC) -  a Síndrome do Túnel do Carpo ocorre 

com a compressão do nervo mediano devido à inflamação dos tendões nessa 
região. Tem como sintomas a sensação de formigueiro na mão, a diminuição 

de sensibilidade e dor. Geralmente, o tratamento passa por uma intervenção 
cirúrgica (Gonçalves, 2005; L. de Sousa, 2010); 

. Síndrome do Canal de Guyon – a Síndrome do Canal de Guyon surge da 
compressão do nervo ulnar na passagem lateral do pulso. Os sintomas são 
semelhantes aos da síndrome do túnel carpo, assim como o tratamento. É 

caracterizada por dor e perda de sensibilidade dos dedos anelar e mínimo (L. 

de Sousa, 2010; B. Sousa, 2014); 

. Quisto Sinovial – esta enfermidade consiste no aparecimento de uma bolsa 
de liquido sinovial nas proximidades das articulações e tendões, sendo mais 

comum na região do pulso. Como o organismo não absorve o líquido 
produzido em excesso, calcifíca-o, dificultando os movimentos. O quisto 

sinovial pode desaparecer com o tempo, quando a bolsa se rompe, ou 
possivelmente com cirurgia (Gonçalves, 2005; L. de Sousa, 2010; B. Sousa, 

2014); 

. Epicondilite – sucede da compressão ou estiramento dos pontos de inserção 
dos músculos flexores do carpo na região do cotovelo. Frequentemente a dor 
localiza-se no cotovelo, no entanto pode estender-se para o ombro ou para a 

mão (L. de Sousa, 2010).  
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2.3. Soluções 
 
A mão humana evoluiu principalmente para agarrar, mas no contexto atual é 

usada para muito mais e as exigências da performance musical podem levar as suas 

especificações de design ao limite (Watson, 2006). O uso sensível, preciso, ágil e 
coordenado das mãos é o resultado da própria construção biológica, histórica e social do 

homem (Ribeiro, 1997). 
De modo a evitar lesões, Frank e Mühlen (2007) destacam a importância da 

escolha de um instrumento adaptado às capacidades físicas do aluno, como por exemplo 
o tamanho da mão. Em termos históricos, o foco recai sobre a forma como o 

instrumentista toca o seu próprio instrumento, sem uma visão recíproca. Se a adaptação 
se mostra necessária, é o músico que cede às necessidades da sonoridade, sem 

relacionar o custo dos procedimentos à sua saúde e segurança. Os instrumentos tocados 
hoje em dia nas orquestras foram projetados, e por vezes construídos, há séculos atrás. 

Os princípios permanecem semelhantes em termos da eficácia acústica, mas o 

conhecimento disponível sobre a fisiologia humana possibilita questionamentos sobre as 
mudanças necessárias ao conforto e saúde de quem os toca (Costa & Abrahão, 2004). 

Até recentemente, muitos jovens estudantes interessados em aprender oboé não 
puderam fazê-lo por não terem um instrumento adaptado às suas mãos pequenas 

(Cabart, 2013) 
O tamanho e formato das mãos das crianças foram tomados em consideração 

pelas marcas e fabricantes de oboés, e por isso surgem duas gamas de instrumentos: os 
oboés de iniciante com um mecanismo simplificado e ergonómico e os oboés de 

estudante.  
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Tabela 4 - Instrumentos disponibilizados por cada fabricante e respetivo preço 

  

Fabricante Modelo Material Mecânica Preço 
(aprox.) 

Leclair Iniciante Composto sintético 
de madeira e plástico 

Simplificada 
Ergonómica 750€ 

Howarth Junior Madeira Simplificada 
Ergonómica 1550€ 

Mönnig Model 100 Madeira Simplificada 
Ergonómica 1700€ 

Howarth S20C Madeira Simplificada 
Ergonómica 2400€ 

Rigoutat Delphine Madeira Simplificada 
Ergonómica 2700€ 

Cabart Petites Mains Madeira Simplificada 
Ergonómica 2760€ 

Marigaux 101 Madeira Simplificada 
Ergonómica 2800€ 

Leclair Estudante Composto Sintético 
de madeira e plástico Completa 875€ 

Lalique Estudante Composto sintético 
de madeira e plástico Completa 960€ 

Leclair Estudante Madeira Completa 1350€ 

Lalique Estudante Madeira Completa 1560€ 

Bulgheroni FB – 091/3 Madeira Simplificada 2330€ 

Tiery J10 Madeira Simplificada 2755€ 

Howarth S40C Madeira Completa 2790€ 

Bulgheroni FB – 101/3 Madeira Simplificada 3400€ 

Tiery E30 Madeira Completa 3700€ 

Cabart P+3 Madeira Completa 3980€ 

Bulgheroni 105/3 Madeira Completa 4060€ 

Howarth S50C Madeira Completa 4100€ 

Marigaux Strasser 801 Madeira Completa 5805€ 
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Os dados presentes nas duas tabelas são uma síntese de algumas das opções 

disponíveis atualmente no site OboeSales. Conforme podemos observar, os preços 
variam não só em função do material que compõe o corpo do instrumento, mas também 

pelo mecanismo que nele está presente. 

Um oboé com mecânica simplificada e ergonómica da marca Leclair tem um custo 
de 750€, enquanto que um oboé com mecânica completa do mesmo fabricante custa 

cerca de 875€. Dada minha experiência enquanto docente, rapidamente percebi que os 
encarregados de educação preferem fazer um investimento inicial sensivelmente maior 

(no caso, 875€ versus 750€) do que adquirir um instrumento novo com mais frequência. 
Comprar um oboé com uma mecânica ergonómica e simplificada, apesar de ser 

vantajoso para o aluno, implica a aquisição de um outro instrumento assim que o aluno 
cresce. O fator monetário tem então um peso muito grande aquando da escolha do 

instrumento, e por isso muitos alunos vêm-se forçados a trabalhar com um oboé que não 
responde às suas necessidades e características físicas. 

A ideia de modificar o instrumento em função das características físicas das 

crianças é um tópico já relatado por Noris (1993). O autor afirma que nos instrumentos da 
família das madeiras existe a possibilidade de modificar o posicionamento e formato das 

chaves. Dá como exemplo a flauta transversal, na qual se podem adaptar as chaves à 
mão do instrumentista, e do clarinete, no qual se pode também alterar a localização das 

chaves. Afirma também que se podem aplicar os princípios da medicina industrial e 
ocupacional no que concerne à ergonomia e ao equipamento adaptado, beneficiando o 

paciente musical no tratamento e prevenção de lesões (Noris, 1993). Mitchell (2019) 
sugere igualmente que sejam utilizados mecanismos de adaptação e modificações no 

instrumento, originalmente pensados para músicos portadores de alguma deficiência, na 

adaptação de instrumentos que venham a ser utilizados por crianças. 
Os instrumentistas e luthiers têm vindo a dedicar-se à criação de novas 

ferramentas e dispositivos que facilitem a aprendizagem do oboé. Correias para o 
pescoço e suportes de chão são frequentemente utilizados para distribuir o peso do 

instrumento de maneira uniforme e equilibrada. Assim sendo, o problema do peso não 
tem ainda solução, mas já foram criadas ferramentas que amenizam as suas 

consequências. E a questão do afastamento excessivo dos dedos da mão direita? 
É com base em testemunhos como os de Noris e Mitchell que surge o Little Hands 

Kit da marca Buffet Crampon. Foi criado no ano de 2019 e pretende adaptar os oboés da 
marca a crianças com mãos pequenas.  
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Segundo a Buffet Crampon (2019), esta solução tem algumas vantagens como a 

facilidade na instalação e a fixação segura quando o instrumento está na caixa, mas 
apresenta também desvantagens como a compatibilidade apenas com modelos da gama 

de estudante Prodige (do mesmo fabricante, e com número de série a partir do nº 33868), 

e principalmente, pelo facto de não resolver o maior obstáculo que a mecânica regular 
nos apresenta – a distância entre os dedos anelar e mínimo direitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ideia de adaptar um instrumento regular às necessidades físicas específicas das 
crianças surgiu no final do ano de 2018. Depois do “Little Hands Kit” ser lançado a meio 

do ano seguinte, percebi que os maiores obstáculos ainda não tinham sido 
ultrapassados, e que a minha ideia era ainda viável.  

Depois de vários meses a idealizar de que forma se tornaria o Transformador num 

objeto concreto, começou o trabalho de desenvolvimento das diferentes peças. Logo de 
início tive a certeza de que o maior entrave seria o conjunto de três chaves do dedo 

mínimo, e por isso avançámos com as restantes peças em primeiro lugar. A única forma 
de obter uma base de trabalho para a modelação dessas três peças, seria produzir um 

modelo 3D do oboé através do processo de engenharia inversa. Dada a indisponibilidade 
de o realizar, as peças foram fabricadas manualmente, com recurso a material 

excedente. As restantes peças foram produzidas numa impressora 3D e finalizadas à 
mão. 
  

Figura 2 - "Little Hands Kit" do fabricante Buffet Crampon 
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3. Intervenção 

3.1. Desenvolvimento do adaptador 
 

Como já foi indicado anteriormente, o Transformador surge da necessidade 
enquanto docente de melhorar a experiência da iniciação no oboé. O primeiro protótipo 

deste adaptador foi fabricado manualmente em Fimo (massa de modelar que endurece 
no forno), com formas muito básicas e ainda sem fixação ao instrumento. A ideia principal 

consiste na subida das três chaves dos dedos indicador, médio e anelar. Neste primeiro 
protótipo a chave de Fá está tapada e ainda sem solução, assim como o conjunto de três 

chaves do dedo mínimo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3.1.1. Versão 1 
 

Depois da primeira experiência com os formatos das peças, foi feita uma medição 
rigorosa do raio, altura e ângulo das chaves a trabalhar. Em colaboração com uma 

desenhadora projetista, foi projetado o primeiro protótipo em 3D, com recurso a um 

software próprio. Depois de executado o projeto as peças foram produzidas numa 
impressora 3D, sendo que nesta versão foram produzidas as peças para as chaves de 

Mi, Fá e Ré. 
  

Figura 3 - Primeiro protótipo 
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Nesta versão, a prioridade é compreender se as dimensões são aproriadas ao 

instrumento e se o formato das peças funciona em harmonia com a mecânica do oboé. 
Este protótipo consiste em peças com formas simples e métodos de fixação básicos. As 

peças apresentam dois pequenos ganchos em cada extremidade, de modo a que 
permaneçam fixas nas chaves.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Como é evidente na Figura 5, as peças da chave de Mi e Fá não tinham ainda um 
método eficaz de fixação no oboé. Por isso, na peça para a chave de Mi, foi aumentada a 

distância entre os ganchos. Já para a peça da chave de Fá, foi alterada a configuração 
dos ganchos pelo que se transformou um deles num “L”. Deste modo, a peça desliza da 

esquerda para a direita e fixa-se no sítio exato. Foi também alterado o formato desta 

Figura 4 - Modelos 3D da Versão 1 

Figura 5 - Versão 1 
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peça, de modo a não perturbar o funcionamento da chave de Mi. A peça para a chave de 

Ré encaixou corretamente, apesar de ter ainda alguma folga no pino central. Foi 
aumentado o diâmetro deste mesmo pino, e foi acrescentado um batente para que a 

peça não mude de sítio. O diâmetro da parte da peça que fica sobre a chave foi também 

aumentado, de modo a cobrir toda a superfície. 
 

3.1.2. Versão 2 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 6 - Modelos 3D da Versão 2 

Figura 7 - Versão 2 
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Nesta versão os ganchos da peça de Mi ganharam mais espaço, mas tinham 

agora demasiado espaço entre eles, e por isso esta peça continua ainda sem forma 
eficaz de fixação. Na chave de Fá foi implementado um gancho em forma de “L” que 

passa por baixo da chave. Apesar da peça estar na posição correta, por não ter um 

interior côncavo, esta não se mantém fixa na chave. Também foi compreendido que a 
peça deveria ocupar toda a chave, e não só metade. Para a chave de Ré foi 

acrescentado um pino, assegurando que a peça não se move com a utilização. Não 
obstante, a peça necessitaria de dois batentes, para que não se mova em qualquer 

direção. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Na primeira sessão com o luthier, foram feitas à mão as primeiras alterações. O 
objetivo principal desta sessão foi perceber qual seria o formato mais ergonómico e 

harmonioso para as peças, de modo a que se assemelhe o mais possível à mecânica 
existente no oboé. Em todas as peças a espessura foi diminuída e o formato foi 

modificado, conferindo um aspecto mais delicado. 

  

Figura 8 - Alterações feitas à Versão 2 em atelier 
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3.1.3. Versão 3 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Depois da sessão com o luthier, foram feitas as devidas alterações às peças. Na 
peça da chave de Mi, foi adicionado um pino na parte de trás e os ganchos ficaram mais 

largos para dar mais estabilidade à peça. A parte interior da peça está ligeiramente 
côncava, e a parte exterior convexa. Na peça para a chave de Fá foi acrescentado 

material para que cubra toda a chave, e foi alterada a disposição dos ganchos. Foi 
também adicionado um pino na parte de trás para estabilizar o encaixe. Já na peça para 

a chave de Ré, foi adicionado um segundo batente que prende a peça e assegura que 
esta não se move com a utilização. Todas estas peças precisam de ser retrabalhadas, de 

modo a conferir alguma curvatura, para que se adaptem melhor à mecânica do 
instrumento. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Figura 9 - Modelos 3D da Versão 3 

Figura 10 - Versão 3 
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A peça para a chave de Mi está agora a encaixar corretamente e o pino que está 

por baixo da peça está corretamente colocado. Apesar da peça ter uma face côncava e 
outra convexa no modelo original 3D, depois da produção deixaram de ser notórias, 

continuando a peça plana e sem encaixar completamente. O formato novo da peça para 

a chave de Fá funciona, mas os ganchos e pinos colocados ainda não dão à peça a 
estabilidade desejada. Os dois novos pinos colocados na peça para a chave de Ré 

resultam perfeitamente e asseguram que a peça não se move com a utilização.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Nesta sessão, começámos por criar a peça para a chave de Fá# a partir de uma 

peça suplente da peça de Mi. A esta peça, foi acrescentado material para cobrir toda a 
chave e os pinos tiveram que ser retirados. Na peça da chave de Mi foi alterada a altura 

da peça e executada a cavidade interior para que a peça encaixe corretamente. Na peça 
de Fá foram alterados os ganchos que passam por baixo, deixando apenas um que se 

apoiará no canto superior direito da chave. À peça da chave de Ré foi aumentada a parte 

superior. Esta é uma questão estética e de conforto, pelo que ficou decidido que todas as 
outras peças tivessem um formato semelhante. Foram também retrabalhados os modelos 

produzidos na impressora 3D, para que as peças não se afastem demasiado das chaves. 

Figura 11 - Alterações feitas à Versão 3 em atelier 
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3.1.4. Versão 4 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Nesta versão teve-se em consideração o aspecto ergonómico do adaptador. Nas 

peças de Fá# e Mi, o copo da peça foi aumentado de modo a cobrir os ganchos que 
fixam a peça ao instrumento. Na peça de Fá foram acrescentados dois batentes de modo 

a ter mais estabilidade durante a utilização. Para a peça de Ré foi feita uma aproximação 
do que tinha sido desenvolvido em atelier na sessão anterior. 

Figura 12 - Modelos 3D da Versão 4 
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Depois de experimentadas no instrumento, percebemos que o formato das peças 
de Fá#, Mi e Ré não era o mais adequado. Por terem vários vértices, serem pouco 

arredondadas e pouco semelhantes às chaves originais do instrumento, ficou decidido 
que se recuaria ao conceito anterior (versão 3) para as mesmas peças. Relativamente à 

peça para a chave de Ré, ficou decido que usaríamos a peça da versão 3 com as 
modificações feitas em atelier. 

 

 

3.1.5. Versão 5 
 
 

 
 

 
 

 
 

Usando a peça de Mi como referência, foi feita a primeira modelação em 3D da 

peça para a chave de Fá#. As principais diferenças são a localição dos pinos, a retirada 
do gancho que se encontra na parte inferior da peça e o material excedente na parte 

inferior que acompanha o desenho da chave. Os restantes aspetos, como dimensão e 
espessura, foram mantidos intactos. 

 
 

 

Figura 13 - Versão 4 

Figura 14 - Modelo 3D da peça para a chave de Fá# da Versão 5 
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Por uma questão estética e por não estar ainda convencida com o desenho da 
versão anterior, regressei à peça da chave de Mi da versão 3, e a um formato idêntico 

para a chave de Fá#. Os pinos em ambas as chaves estão no sítio correto e a altura da 
peça é a ideal. Nesta versão consta já a versão final da peça para a chave de Ré. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Na sessão com o luthier, foi discutido novamente o formato das chaves de Fá# e 

Mi e chegou-se à conclusão de que as peças deviam ter um formato arredondado e 
deviam cobrir os ganchos por completo, sem abdicar de um design simples e 

ergonómico. Deste modo, regressámos à versão 4 mas com um design mais 

arredondado e simples. Nesta sessão foi também criada a peça para a chave de Dó. Esta 
peça foi fabricada à mão e usando material excedente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 15 - Versão 5 

Figura 16 - Versão 5 + peça para a chave de Dó 

Figura 17 - Peça para a chave de Dó 



 

 40 

3.1.6. Versão 6 – Versão Final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Depois de chegar a um consenso relativamente ao formato final que as peças 

deveriam ter, foram produzidas as peças que constituem a última versão. O novo formato 

corresponde ao que estava pensado e as peças são agora mais harmoniosas quando 
colocadas no instrumento. A peça para a chave de Ré sofreu alterações apenas ao nível 

do formato, pois todos os ganchos e pinos se encontravam no ponto certo de encaixe. Já 
nas duas restantes peças tiveram que ser feitas alterações ao nível da angulação, de 

modo a não perturbar a função das restantes chaves. 
 

 

Figura 18 - Modelos 3D da Versão 6 

Figura 19 - Versão 6 
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Nesta última sessão com o luthier foram fabricadas as duas peças que faltavam 
no conjunto de três, complementando assim a peça para a chave de Dó que foi criada na 

sessão anterior. Do mesmo modo que a peça de Dó foi fabricada utilizando material 
excedente, as peças para as chaves de Dó# e Mib resultaram de modelagem manual, 

com recurso a algumas ferramentas, como a esmeriladora e o mini-berbequim. Para 
finalizar o processo, foram lixadas as peças e pintadas para que mantenham um aspeto 

mais uniforme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 20 - Peças para as chaves de Dó, Dó# e Mib 
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3.2. Participantes 
 
 

Sendo este adaptador concebido para crianças que estudem oboé com idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos, tornou-se necessário aplicar o estudo em 

participantes que se enquadrassem nestas características. Dada a disponibilidade da 

instituição de acolhimento, foram selecionados três alunos de oboé, tendo estes 7, 9 e 11 
anos de idade. De modo a salvaguardar todas as identidades, serão utilizados os nomes: 

participante A, participante B, e participante C (pela ordem crescente de idades). Os 
participantes B e C já estudam oboé há pelo menos 1 ano, e o participante A de 7 anos 

iniciou o estudo há sensivelmente três meses. No caso do participante A, o instrumento 
utilizado é cedido pela instituição, enquanto que no caso dos participantes B e C, os 

alunos utilizam instrumentos próprios. A intervenção foi realizada no mês de Dezembro 
de 2020. 

 
 

3.3. Recolha de dados 
 
 

Os dados presentes nesta investigação foram recolhidos numa única aula, na qual 
o aluno teve a oportunidade de tocar num instrumento que tinha o adaptador montado. 

Posteriormente, o participante respondeu a um curto questionário sobre a experiência, 
cujo modelo se encontra no Anexo III. Este questionário tem como principal objetivo 

recolher o feedback dos participantes, averiguando se o adaptador deixa o aluno mais 
confortável. 

O método utilizado foi o mesmo nos três participantes: depois de tomar o tempo 
para se adaptar ao Transformador (cerca de 15 minutos), o aluno tocou uma escala, 

estudo ou peça à escolha; de seguida, procedeu-se ao preenchimento do questionário.  
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3.4. Apresentação dos resultados 

3.4.1. Participante A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 5 - Questionário do participante A 
 
O participante A frequenta o 2.º ano de Iniciação e utiliza um oboé cedido pela 

instituição com mecânica regular. Como é possível observar pela Tabela 9, o participante 

A não experienciou ainda qualquer dor na prática do oboé, muito provavelmente por ter 
iniciado a prática do oboé cerca de três meses antes da data do questionário. De 

qualquer modo, o participante manifestou sentir-se mais confortável, e com os dedos da 

mão direita numa posição mais próxima. Quando questionado sobre se gostaria de 
utilizar o Transformador no seu próprio instrumento, o aluno respondeu de forma positiva, 

e avaliou a experiência com um 4 (numa escala de 1 a 5). 

Questão Resposta 
Há quanto tempo tocas 

oboé? 3 meses 

Alguma vez sentiste dor 
ou desconforto 

enquanto tocas oboé? 
Não 

Se sim, em que zona(s)? ---- 

Com que frequência? ---- 

Essa dor ou 
desconforto ainda se 

mantém? 
---- 

A utilização do 
Transformador deixou a 

tua mão direita mais 
confortável? 

Sim 

Numa escala de 1 a 5, 
como avalias a tua 
experiência com o 
Transformador? 

4 

Gostarias de utilizar o 
Transformador no teu 
próprio instrumento? 

Sim 
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3.4.2. Participante B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 6 - Questionário do participante B 
 

 

O participante B frequenta o 4.º ano de Iniciação e utiliza desde cedo um oboé 
próprio da marca Lalique com mecânica regular. Quando tocou pela primeira vez, 

estranhou o posicionamento das chaves, mas minutos depois já não mostrava quaisquer 

dificuldades na execução das dedilhações. No momento de responder ao questionário, o 
aluno afirmou sentir dor na mão e dedos direitos, manifestando também que esta dor é 

esporádica. Sobre o Transformador, afirma ter a mão direita numa posição mais 
confortável e conveniente. Avaliou o adaptador com um 5 (numa escala de 1 a 5) e 

manifestou interesse em obter um adaptador para o seu próprio instrumento. 

Questão Resposta 
Há quanto tempo tocas 

oboé? Mais de um ano 

Alguma vez sentiste dor 
ou desconforto 

enquanto tocas oboé? 
Sim 

Se sim, em que zona(s)? Mão direita 

Com que frequência? Às vezes 

Essa dor ou 
desconforto ainda se 

mantém? 
Sim 

A utilização do 
Transformador deixou a 

tua mão direita mais 
confortável? 

Sim 

Numa escala de 1 a 5, 
como avalias a tua 
experiência com o 
Transformador? 

5 

Gostarias de utilizar o 
Transformador no teu 
próprio instrumento? 

Sim 
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3.4.3. Participante C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 7 - Questionário do participante C 
 

 

No caso do participante C, frequenta o 2.º grau e dispõe de um oboé próprio da 
marca Yamaha com mecânica regular. Muito semelhante à experiência do participante B, 

o participante C sentiu algumas dificuldades nas dedilhações das notas com o 

Transformador, mas rapidamente se adaptou à nova posição da mão direita. Depois de 
executar algumas escalas, o participante tocou uma peça e não mostrou quaisquer 

dificuldades na execução das notas. Posteriormente, e no momento de preenchimento do 
questionário, o participante afirmou já ter sentido dor ou desconforto, com principal 

enfoque nos dedos e pulso direitos. Apesar de ser uma dor esporádica, tem vindo a 

Questão Resposta 
Há quanto tempo tocas 

oboé?  Cerca de 4 anos 

Alguma vez sentiste dor 
ou desconforto 

enquanto tocas oboé? 
Sim 

Se sim, em que zona(s)? Dedos e pulso direitos 

Com que frequência? Às vezes 

Essa dor ou 
desconforto ainda se 

mantém? 
Sim 

A utilização do 
Transformador deixou a 

tua mão direita mais 
confortável? 

Sim 

Numa escala de 1 a 5, 
como avalias a tua 
experiência com o 
Transformador? 

4 

Gostarias de utilizar o 
Transformador no teu 
próprio instrumento? 

Sim 
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acontecer com mais frequência. Relativamente à utilização do Transformador, o 

participante reitera que se sente mais confortável com a sua utilização. Afirma até que 
este seria muito útil no momento em que começou a aprender o instrumento. 

 

3.5. Discussão dos resultados 

 
Como já foi exposto em capítulos anteriores, este projeto pretende desenvolver 

uma ferramenta inovadora no ensino inicial do oboé, e por isso torna-se necessário 

observar diretamente os efeitos do Transformador na prática do oboé. 
Os resultados que advêm dos questionários realizados aos participantes 

selecionados demonstraram uma fácil adaptação ao novo instrumento apresentado. 
Depois de alguns minutos de adaptação, era notória a facilidade com que os participantes 

executavam as dedilhações. É possível verificar que dois dos participantes já sentiram 
dor ou desconforto durante a prática instrumental, mais especificamente na mão direita. 

Devido às diferenças físicas dos três participantes, alguns sentiram mais 

necessidade da utilização do adaptador que outros. O participante C, por ter dimensões 
da mão superiores à média para a sua idade, sente a mão mais confortável, mas admite 

que talvez não necessite do adaptador no momento. Por outro lado, os participantes A e 
B afirmam que preferem utilizar o Transformador nos seus próprios instrumentos versus 

utilizar o seu instrumento regular. A professora cooperante, ao assistir à experiência dos 
três participantes, concorda com o feedback oferecido por eles e apoia a utilização do 

Transformador na iniciação do oboé. 
Foi também recolhido o feedback da professora cooperante, que no geral está 

satisfeita com o resultado final das peças, apontando apenas pequenos pormenores a 
melhorar numa futura versão.  
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3.6. Conclusão 
 

O presente projeto pretende elucidar o leitor das principais dificuldades sentidas 
na iniciação dos vários instrumentos, com principal enfoque no oboé. Ao já evidente 

esforço físico necessário à prática deste instrumento, acrescenta-se ainda a 

desadequação frequente do instrumento às necessidades e características físicas do 
aluno. Deste modo, muitas crianças vêm-se obrigadas a tocar num instrumento 

demasiado grande ou pesado, conduzindo a certos problemas ou distúrbios relacionados 
com o sistema musculoesquelético.  

 Por grande que seja o esforço empreendido pelos professores de instrumento 
para relembrar o aluno de que deve adotar uma postura correta, o professor acaba por 

não estar constantemente presente nos momentos em que o aluno toca. É esta postura, 
por vezes desadequada, que pretende ser evitada quando se menciona a utilização de 

oboés com uma mecânica adaptada. 

 Os instrumentos com a mecânica incompleta e ergonómica constituem um 
elemento importante para que a iniciação neste instrumento seja o mais positiva possível, 

mas a vertente monetária acaba por ganhar alguma relevância. Para minimizar o 
investimento realizado pelos encarregados de educação, possibilitando a aquisição de 

um instrumento cuja utilização possa abranger, no mínimo, a aprendizagem até ao 5.º 
grau, poderá ser adquirido um instrumento de estudante com a mecânica regular, que em 

conjunto com o Transformador, aportam uma nova solução pois este acessório é capaz 
de reproduzir o conceito de um oboé com mecânica ergonómica num oboé regular, 

suprindo assim uma grande lacuna que existia nesta área. 
 Apesar de ter sido inicialmente pensado apenas para crianças, este adaptador 

pode ser utilizado por qualquer pessoa que sinta a particular necessidade de colocar os 

dedos mais próximos. Com os resultados do questionário, foi possível confirmar a 
eficácia do adaptador a partir da opinião dos participantes escolhidos para o estudo. 

 Com esta invenção, é esperado que se inicie uma revolução na criação de mais 
opções, para além do que existe e foi desenhado há dezenas de anos, expandindo esta 

possibilidade à utilização noutros instrumentos de sopro que apresentem problemáticas 
semelhantes para os alunos de iniciação. 
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Parte II – Prática de Ensino Supervisionada 
 

1. Introdução 
 

Esta segunda secção remete para o relatório realizado no âmbito da disciplina de 
Prática de Ensino Supervisionada, do 2º ano do Mestrado em Ensino de Música da 

Universidade de Aveiro. O estágio decorreu na Escola Artística do Conservatório de 
Música de Aveiro Calouste Gulbenkian, tendo orientação científica do professor Jean-

Michel Garetti e orientação cooperante da professora Fernanda Amorim.  
Foram diversos os motivos que me levaram a escolher esta escola como escola 

de acolhimento. Fui aluna desta instituição durante 9 anos e um dos meus objetivos seria 
um dia lecionar nesta mesma escola. Outra intenção seria ter a oportunidade de trabalhar 

em colaboração com a professora Fernanda Amorim, que foi minha professora de oboé 
durante os 9 anos que frequentei a escola. 

 

A finalidade principal da prática de ensino supervisionada é a inserção do aluno 
no sistema de ensino vocacional, e por isso o presente relatório relata de que forma foi 

planeado e concretizado o estágio ao longo do ano letivo. A prática de coadjuvação e 
observação iniciou-se no dia 8 de outubro de 2019, e dadas as circunstâncias vividas no 

contexto de pandemia no ano letivo em questão, foi interrompida na segunda semana do 
mês de março.  
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2. Contextualização 

2.1. Descrição da instituição de acolhimento 
 

A Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro foi 
fundada a 8 de outubro de 1960, sob a designação inicial de Conservatório Regional de 

Aveiro. Fundada pelo Dr. Orlando de Oliveira, surgiu como uma academia de música 
semelhante às já existentes na Vila da Feira e em Coimbra. Sendo este o primeiro 

Conservatório Regional em Portugal, teve apoios do Ministério da Educação Nacional, da 
Fundação Calouste Gulbenkian, do Governo Civil de Aveiro, da Junta Distrital e da 

Câmara Municipal de Aveiro, assim como de outras entidades oficiais e particulares, civis 
e religiosas. 

Durante os dois primeiros anos letivos, a escola não dispunha ainda de 
instalações próprias, e por isso esteve provisoriamente instalada no edifício do Liceu 

Nacional de Aveiro. Dois anos mais tarde, e até ao ano de 1970, o Conservatório 

Regional de Aveiro passa a ocupar, de forma autónoma, um edifício próprio. Apesar 
disso, este espaço não tinha as condições necessárias para albergar a escola, e por isso, 

no ano de 1971, mudou-se para o edifício que conhecemos atualmente. Esta obra foi 
executada com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e a autoria do projeto é 

atribuída aos arquitetos José Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos e Maria Noémia Coutinho. 
É a partir do dia 1 de outubro de 1985 que esta instituição passa a chamar-se 

Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian, de modo a promover, alargar e 
salvaguardar a continuidade do ensino artístico, passando assim a fazer parte do ensino 

público. Precisamente 25 anos depois da inauguração do Conservatório Regional de 
Aveiro, o edifício inaugurado em 1971 é doado pela Fundação Calouste Gulbenkian à 

Câmara Municipal de Aveiro. Insere-se na rede pública do Ensino Vocacional de Música 

e Dança e é atualmente denominado de Escola Artística do Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian de Aveiro. 

O edifício da EACMCGA dispõe de diversas salas para aulas individuais ou de 
grupo, uma sala polivalente, um anfiteatro, uma biblioteca, uma sala de professores e 

uma de reuniões, um conjunto de salas preparadas para aulas de pintura e dança, um 
bar, e diversos espaços de lazer. 
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2.2. Oferta Formativa 
 

A oferta formativa da Escola Artística do Conservatório de Música Calouste 

Gulbenkian de Aveiro divide-se em três níveis distintos de ensino: 

. Iniciação, que corresponde ao 1.º ciclo do ensino básico; 

. Curso Básico, que corresponde aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico; 

. Curso Secundário. 
Tanto o curso básico como o secundário de ensino artístico especializado de 

música podem ser frequentados em regime Articulado ou Supletivo. No caso do regime 
Articulado do curso Básico, o currículo geral é progressivamente reduzido, e é 

reforçado o currículo específico. Neste regime, existe uma articulação com a escola da 
componente geral e a escola de ensino artístico. No caso do regime Articulado do 

curso Secundário, os alunos frequentam apenas a componente geral do curso 
secundário, numa escola desse nível, e frequentam as componentes técnica e científica 

na escola de ensino artístico. Por último, e no caso do regime Supletivo, Básico e 
Secundário, os alunos frequentam a totalidade do currículo geral, acumulando ainda o 

currículo específico do curso de música. 
Ao nível da implementação, a oferta de cursos estrutura-se da seguinte forma: 

. Cursos de Música 

. Curso de Iniciação 

. Curso Básico de Instrumento 

. Curso Secundário de Instrumento (Clássico ou Jazz) 

. Curso Secundário de Canto 

. Curso Secundário de Formação Musical 

. Curso Secundário de Composição 

. Cursos de Dança 

. Curso de Iniciação 

. Curso Básico de Dança 

. Curso Secundário de Dança 

. Cursos Livres 
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Na Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro 

são lecionados os seguintes instrumentos: 

. Acordeão 

. Canto 

. Contrabaixo 

. Fagote 

. Flauta Transversal 

. Harpa 

. Órgão 

. Piano 

. Trombone 

. Trompete 

. Violeta 

. Violoncelo 

. Bombardino 

. Clarinete 

. Cravo 

. Flauta de Bisel 

. Guitarra Clássica 

. Oboé 

. Percussão 

. Saxofone 

. Trompa 

. Tuba 

. Violino 

 

Para além da disciplina de instrumento, também integram o plano de estudos as 
disciplinas de Classe de Conjunto (Orquestra Clássica, Banda Sinfónica, Coro e Big 

Band) e Formação Musical.  
 

2.3. Regulamento Interno e Projeto Educativo 
 

A Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro 

dispõe de um Regulamento Interno, documento esse que define o regime de 

funcionamento da escola, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 
estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, 

bem como os direitos e deveres dos membros da comunidade escolar. Para além de 
conter as regras de funcionamento da escola, o Regulamento Interno constitui um 

instrumento do exercício da autonomia do estabelecimento de ensino. 
Este documento está dividido em seis capítulos, sendo que cada um deles se 

subdivide em secções e artigos.  
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Já no Projeto Educativo da Escola Artística do Conservatório de Música Calouste 

Gulbenkian de Aveiro que são expostas as normas educativas, a autonomia pedagógica, 
estratégica, administrativa, organizacional, financeira e de fomentação da união e 

participação de toda a comunidade escolar. O projeto educativo pretende também 

diversificar a oferta formativa noutras áreas, como é o caso da tecnologia, produção e 
luthearia. 

 

2.4. Calendarização 
 

Na tabela abaixo, encontra-se o calendário escolar planeado para o ano letivo de 
2019/2020, no qual decorreu a Prática de Ensino Supervisionada. 
 
 

1.º período 
10 de setembro de 2019 a 17 de 

dezembro de 2019 

1.ª interrupção letiva (Natal) 
de 18 de dezembro de 2019 a 5 de 

janeiro de 2020 

2.º período 
de 6 de janeiro de 2020 a 27 de março 

de 2020 

2.ª interrupção letiva (Carnaval) 
de 24 de fevereiro de 2020 a 26 de 

fevereiro de 2020 

3.ª interrupção letiva (Páscoa) 
de 30 de março de 2020 a 13 de abril 

de 2020 

3.º período 
de 14 de abril de 2020 a 19 de junho de 

2020 

 
Tabela 8 - Calendário para o ano letivo de 2019/2020 

 
Com o crescimento exponencial de número de casos de Covid-19 no país, as 

escolas suspenderam todas as atividades presenciais a dia 12 de março de 2020, com 
reavaliação a dia 9 de abril.  Com o decretar do estado de emergência a dia 18 do 

mesmo mês, o confinamento era obrigatório e por isso as atividades letivas estavam 
suspensas. Por decisão da escola de acolhimento, todos os alunos de Prática de Ensino 

Supervisionada deram por terminado o seu trabalho na instituição. 



 

 

 

53 

3. Caracterização dos intervenientes 

 
A Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro tem 

apenas uma professora de oboé no seu quadro de docentes, a professora Fernanda 

Amorim. Posto isto, e no âmbito da disciplina de Prática de Ensino Supervisionada, a 
minha orientadora cooperante será a professora Fernanda Amorim. 

 
 

3.1. Perfil pedagógico-didático do orientador cooperante 
 

A professora Fernanda Amorim prima pela sua natureza pessoal paciente e 

compreensiva, apesar de exigente e minuciosa. Transmite aos seus alunos o gosto pela 
música e pelo oboé, e o seu carácter flexível permite que se adapte aos diversos 

contextos e circunstâncias com facilidade. O lado performativo esteve sempre presente 

nas suas aulas, insistindo em desenvolver a cognição dos alunos através da 
sensibilidade, própria de cada um, para os mais diversos momentos. Utilizou vários 

métodos de ensino entre os quais o expositivo, o interrogativo, o demonstrativo e o ativo, 
oferecendo ao aluno um ambiente motivador e energético. 

Fernanda Amorim iniciou os seus estudos musicais no Curso Complementar de 
Instrumento, na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo (1992-1999). Nestes 

anos trabalhou com os professores António Marcus Mincov Barbero e Ricardo Pazo 
Garcia. Licencenciou-se em Ensino de Música – Variante de Oboé pela Universidade de 

Aveiro (1999-2004) tendo como docente Pedro Ribeiro. Realizou o Estágio Pedagógico 
no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga (2003- 2004), orientado pelo 

professor José Fernando Silva. Frequenta o Mestrado de Performance na Universidade 

de Aveiro com o professor Jean Michel Garetti. Participou em Cursos de Aperfeiçoamento 
Técnico e Expressivo de Oboé com Ricardo Lopes, Alex Klein, Thomas Hindermuller, 

Andreas Wittmann, Hansjorg Schellenberger, Pedro Ribeiro, David Walter. Participou em 
orquestra e banda sinfónica sob a direcção dos maestros Manuel Hernandez, António 

Saiote, Miguel del Castillo, António Victorino da Almeida, António Vassalo Lourenço, Luís 
Carvalho, Leonardo de Barros, Emílio de César, José Rafael Pascual Vilaplana, Pedro 

Neves, Douglas Bostok, Jan Cober, Muay tang entre outros. Foi também selecionada 
para o Estágio da Orquestra Portuguesa das Escolas de Música em Castelo Branco 
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(1999), Orquestra Aproarte (1999), Bisyoc (2003). Também durante os seus estudos, 

além de ter colaborado com algumas orquestras, teve alguma atividade camerística em 
alguns agrupamentos. Participou em alguns concursos e festivais, assim como Festival 

de Ópera de Óbidos, Festival do Estoril, Festivais de Outono (Aveiro), Concurso de 

quinteto de Sopros em Marselha, entre outros. Atualmente colabora com a Banda 
Sinfónica Portuguesa e como reforço na Orquestra Filarmonia das Beiras. Leciona na 

Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro e na Escola 
de Artes da Bairrada. 

 

3.2. Classe de oboé 
 

Da classe da professora Fernanda Amorim, foram-me atribuídos três alunos: o 
aluno A, de 15 anos e que frequenta o 5º grau do ensino básico articulado; o aluno B, de 

14 anos e que frequenta o 4º grau do ensino básico articulado; e o aluno C, que tem 14 

anos e frequenta o 4º grau do ensino básico articulado. 
 

3.2.1. Aluno A 
 

O aluno A tem 15 anos e frequenta o 5º grau do ensino básico articulado. É um 
aluno muito empenhado, bem-educado e bem-disposto, apesar de por vezes ser uma 

criança tímida. Sempre mostrou muita vontade de aprender e um grande gosto pela 
disciplina, e é também muito metódico no seu estudo. 

O aluno em questão, apesar de ser uma criança extremamente inteligente, tem 
alguma dificuldade na aprendizagem e por isso requer um tipo diferente de abordagem. É 

um aluno que facilmente fica ansioso e bloqueia se algo não correr como seria esperado, 

sendo por isso o programa e repertório é adaptado às suas necessidades. Este é um 
aluno que toca oboé por gosto, e por isso o objetivo principal da professora cooperante é 

que tocar oboé seja uma experiência tranquila, aprazível e sem uma pressão constante. 
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3.2.2. Aluno B 
 

O aluno B tem 14 anos e frequenta o 4º grau do ensino básico articulado. É um 

aluno simpático, bem-educado, empenhado e com muito talento. Desde logo mostra um 

grande à vontade com o instrumento e um grande gosto pelo que faz. 
Em contexto de aula, este é um aluno que não mostra quaisquer dificuldades na 

execução de passagens técnicas, e o seu tipo favorito de trabalho é aquele que envolve 
passagens rápidas e difíceis. Este aluno sente algumas dificuldades na execução de 

contrastes dinâmicos e de articulação, pelo que foram pontos muito trabalhados no 
decorrer do ano letivo. 

 

3.2.3. Aluno C 
 

O aluno C tem 14 anos e frequenta o 4º grau do ensino básico articulado. O aluno 

é bem-disposto, alegre e bem-educado. É também bastante distraído, esquecendo-se por 

diversas vezes do material necessário para a aula. Além disso, é um aluno que não tem 
qualquer rotina ou método de estudo e não prepara devidamente o programa para as 

aulas.  
Durante o ano letivo, foram algumas as aulas em que apenas houve tempo para 

executar o exercício da escala, dadas as dificuldades e falta de estudo que o aluno 
apresentava. A nível de formação musical, é um aluno que também tem dificuldades na 

leitura de notas e ritmo, dificuldades essas que advêm da falta de trabalho e empenho em 
casa. Quando tinha alguma dificuldade, o aluno afirmava que não sabia ou que ainda não 

teria aprendido. 
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4. Objetivos e Metodologias 
 

Cada grau/ano tem para si definido um plano curricular a cumprir, sendo que cada 
aluno, e de acordo com as necessidades de cada um, tem também definido um plano de 

formação anual. Neste plano são contemplados os objetivos e pontos que cada aluno 

deve atingir, assim como repertório específico. 
 

4.1. Objetivos gerais e objetivos específicos 
 
É em cooperação com a professora cooperante Fernanda Amorim, e através da 

documentação disponível na página da Escola Artística do Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian de Aveiro, que são traçados objetivos, quer gerais quer específicos, 

para os alunos que me foram atribuídos. 
 

São os objetivos gerais: 

. Compreender e adotar uma postura correta, que permita uma relação 
confortável com o instrumento; 

. Aquisição de competências motoras e de leitura que dotem o aluno de um 
bom domínio técnico do instrumento; 

. Desenvolver hábitos de estudo; 

. Desenvolver a capacidade de autocorreção. 
 

 
Objetivos específicos para o aluno A: 

. Desenvolver a qualidade sonora e o leque de dinâmicas; 

. Apresentar uma leitura ágil; 

. Respirar corretamente; 

. Compreender e identificar o fraseado musical; 

. Desenvolver a musicalidade individual e de interpretação; 

. Desenvolver a responsabilidade e gosto pelas apresentações públicas. 
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Objetivos específicos para o aluno B: 

. Desenvolver a qualidade sonora; 

. Alargar o leque de dinâmicas e de articulações; 

. Compreender e identificar o fraseado musical; 

. Desenvolver a musicalidade individual e de interpretação; 

. Adaptar a forma de tocar ao contexto e época da obra; 

. Desenvolver a responsabilidade e gosto pelas apresentações públicas. 
 
 

Objetivos específicos para o aluno C: 

. Desenvolver a qualidade sonora; 

. Respirar corretamente; 

. Manter uma postura correta e confortável; 

. Desenvolver a capacidade de solfejo e leitura; 

. Saber interpretar partituras no que respeita a notação musical; 

. Alargar o leque de dinâmicas e de articulações; 

. Desenvolver a responsabilidade e gosto pelas apresentações públicas. 
 
 

4.2. Metodologia ensino-aprendizagem 
 

A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada pela professora cooperante é 

semelhante à que procurava colocar em prática. A abordagem é adaptada a cada aluno, 
nomeadamente a linguagem utilizada com cada um, procurando que a informação fosse 

transmitida da forma mais clara e simples possível. O objetivo principal é que os alunos 
se sintam confortáveis e recetivos. Para obter bons resultados, foram empregues 

diversos métodos, como: método expositivo, método interrogativo, método ativo e método 
demonstrativo. 

O método expositivo, como o próprio nome indica, trata-se da transmissão oral de 
conhecimentos ou informações, e permite que o aluno absorva a informação como um 

todo. Essa informação deve ser clara e sucinta, de modo a não dar lugar a uma dupla 
interpretação.  
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O método interrogativo fundamenta-se no ato de questionar o aluno sobre 

conceitos que estão em utilização. Com este método, é possível que o professor perceba 
se o aluno compreende realmente do assunto que se trata. 

No método ativo, a principal característica é a interação entre o professor e o 

aluno, permitindo que este último atinja os seus próprios objetivos. 
Por último, foi também utilizado o método demonstrativo, método esse que 

consiste na transmissão de conhecimentos através da demonstração. Este método é 
essencial no ensino da música, pois permite que o aluno interiorize o que foi 

demonstrado pelo professor, e depois repita o processo no seu próprio instrumento. 
 

 

4.3. Critérios de Avaliação 
 

Segundo o regulamento da instituição, o programa e critérios de avaliação da 

disciplina são propostos pelos Departamentos Curriculares e aprovados em reunião de 
Conselho Pedagógico no início de cada ano letivo.  

A avaliação feita nesta escola é composta por duas vertentes: a avaliação 
contínua, e a avaliação periódica. A avaliação contínua compreende tanto domínios 

cognitivos (aptidões, capacidades, competências), como domínios atitudinais.  
A avaliação cognitiva abarca critérios como a aquisição de competências 

essenciais e específicas, o domínio dos conteúdos programáticos e a evolução na 
aprendizagem. Por esse motivo, aulas e audições são utilizadas como instrumento de 

avaliação, e esta secção tem um peso de 50% na nota final do aluno. Já a avaliação do 
domínio atitudinal trata de avaliar os hábitos de estudo, a pontualidade e assiduidade, a 

responsabilidade e autonomia, entre outros. Tem um peso de 20% na avaliação final do 

aluno e é avaliada por observação direta. 
Os restantes 30% correspondem ao domínio performativo e psico-motor, e são 

avaliados através de provas trimestrais que integram a avaliação periódica. Para estas 
provas são fixados critérios de avaliação específicos a cada grau de ensino. 
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Critérios de avaliação para as provas trimestrais do 4º grau: 
 
 

1º período % 2º período % 3º período % 
Uma escala maior 
e relativa menor até 
cinco alterações, o 
arpejo relativo com 
inversões e o 
arpejo de 7ª da 
dominante de uma 
das escalas 

20 

Uma escala maior 
e relativa menor até 
cinco alterações, o 
arpejo relativo com 
inversões e o 
arpejo de 7ª da 
dominante de uma 
das escalas 

10 

Uma escala maior 
e relativa menor até 
cinco alterações, o 
arpejo relativo com 
inversões e o 
arpejo de 7ª da 
dominante de uma 
das escalas 

20 

Escala cromática 
com diversas 
articulações 

5 
Escala cromática 
com diversas 
articulações 

5 
Escala cromática 
com diversas 
articulações 

5 

Dois estudos entre 
três apresentados 35 Um estudo entre 

três apresentados 25 Dois estudos entre 
três apresentados 35 

Uma peça entre 
duas apresentadas 40 

Uma peça entre 
duas apresentadas 40 Uma peça entre 

duas apresentadas 40 
Peça obrigatória 20 

 
 
 
Critérios de avaliação para as provas trimestrais do 5º grau: 
 
 

1º período % 2º período % 3º período % 
Uma escala maior 
e relativa menor, o 
arpejo relativo com 
inversões e o 
arpejo de 7ª da 
dominante de uma 
das escalas 

20 

Uma escala maior 
e relativa menor, o 
arpejo relativo com 
inversões e o 
arpejo de 7ª da 
dominante de uma 
das escalas 

10 

Uma escala maior 
e relativa menor, o 
arpejo relativo com 
inversões e o 
arpejo de 7ª da 
dominante de uma 
das escalas 

20 

Escala cromática 
com diversas 
articulações 

5 
Escala cromática 
com diversas 
articulações 

5 
Escala cromática 
com diversas 
articulações 

5 

Dois estudos entre 
três apresentados 35 Dois estudos entre 

três apresentados 35 Dois estudos entre 
três apresentados 35 

Uma peça entre 
duas apresentadas 40 Uma peça entre 

duas apresentadas 40 Uma peça entre 
duas apresentadas 40 
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5. Atividades em contexto da Prática de Ensino Supervisionada 
 
Neste ponto enquadram-se as atividades a implementar que constam do Plano 

Anual de Formação do Aluno de PES. Estas atividades têm como objetivo impulsionar e 

enriquecer a comunidade escolar. 
 Foram planeadas três atividades a realizar ao longo do ano letivo, sendo elas: 

. Masterclass de Oboé (professor Joel Vaz) – 14 e 15 de fevereiro de 2020; 

. Concerto de ex-alunos – 27 de março de 2020 / 7 de abril de 2020; 

. Audição de classe – com data a confirmar. 

 
Com participação ativa, estariam planeadas as seguintes ações: 

. Concerto de professores estagiários – 14 de maio; 

. Participação semanal no ensaio de orquestra clássica – 4.ª feira às 18h. 

 
Dada a situação pandémica que se desencadeou no nosso país no final do 

segundo período letivo, as atividades letivas foram suspensas nessa altura e por isso 
apenas se realizou o Masterclass com o professor Joel Vaz. 

O Plano Anual de Formação do Aluno de Prática de Ensino Supervisionada 
encontra-se no Anexo I. 

 

5.1. Masterclass com o professor Joel Vaz 
 

A masterclass decorreu nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020, num ciclo de 

masterclasses em colaboração com as classes de flauta transversal e fagote. Joel Vaz 

estudou inicialmente na Academia Nacional Superior de Orquestra e posteriormente a 
Haute École de Musique de Genève. Colabora frequentemente com diversas orquestras 

nacionais e internacionais e leciona no Conservatório Regional Silva Marques.  
Esta atividade foi organizada pelos professores cooperantes e pelos alunos do 

Núcleo de Estágio de oboé, flauta transversal e fagote da Escola Artística do 
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro, e contou com a presença de 

alunos internos e externos, participantes e ouvintes. Foi frequentada por um total de 
catorze alunos participantes (dez alunos internos e quatro alunos externos) e um aluno 

externo em condição de ouvinte. Cada aula teve uma duração de 20 minutos para os 
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alunos de iniciação e 50 minutos para os restantes alunos, sendo que cada um teve a 

oportunidade de ter duas aulas individuais. 
 

Os principais objetivos desta atividade são: 

. Aperfeiçoar os aspetos técnicos e expressivos; 

. Fomentar a partilha de ideias e conhecimentos; 

. Fortalecer a relação entre alunos e professores; 
 

Participação na atividade dos alunos coorientados no âmbito da disciplina 
de Prática de Ensino Supervisionada: 

 

. Aluno A – de uma forma muito semelhante ao que se sucede em contexto de 
uma aula regular, o aluno mostrou ter preparado o repertório para o 

masterclass de um modo sólido e consistente. O aluno mostrou também um 
grande à vontade na interação com o professor Joel Vaz e notava-se 

confiante. 

. Aluno B – nas duas aulas do masterclass foram trabalhados os aspetos 

expressivos e de contraste dinâmico, aspetos esses que já são o foco 
principal da maioria das aulas. O aluno respondeu de forma positiva e rápida 

aos pedidos do professor e não mostrou quaisquer dificuldades técnicas. 

. Aluno C – eram notórias as dificuldades técnicas que o aluno apresentava, 
errando sobretudo notas e ritmo. O aluno trabalhou esses aspetos nas duas 

aulas que teve com o professor Joel Vaz e mostrava-se bastante inseguro na 
execução das obras. 

 

De um modo geral, a atividade correu como planeado e o feedback transmitido 
pelos participantes foi muito positivo. Tendo em conta que se inscreveram alunos que 

frequentam desde a iniciação até ao ensino superior, o professor Joel Vaz adaptou o seu 
discurso e abordagem com facilidade e mestria. 

O cartaz, flyer e exemplo de certificado encontram-se no Anexo IV. 
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6. Planificações e Relatórios 
 

Este capítulo está reservado à descrição da Prática de Ensino Supervisionada na 
Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro. Divide-se 

em três subcapítulos, um para cada aluno coorientado.  

Por cada aula dada pelo professor estagiário existe uma planificação e um 
relatório, sendo que são primeiramente indicadas informações como a identificação do 

aluno, grau, horário da aula, data e número da aula. Na secção da planificação, são 
apresentados os objetivos gerais e específicos, os recursos a utilizar e conteúdos, as 

metodologias de ensino e as estratégias a colocar em prática. Na secção do relatório são 
expostos os conteúdos da aula e uma descrição do que foi trabalhado. No caso das aulas 

assistidas, é feita apenas a descrição da aula. 
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6.1. Planificações e Relatórios do Aluno A 
 

Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 08/out/2019 
Aula nº 1 

AULA DADA 
 

Pl
an

ifi
ca

çã
o 

da
 a

ul
a 

Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 

relacionados com a postura; 
Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 

Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani Vol. II; 

“Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 

Escala de Mib Maior e relativas menores; 
Estudo nº7 do método de Salviani Vol. II; 

“Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício.  
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mib Maior e relativas menores; 

. Estudo nº7 do método de Salviani Vol. II; 

. “Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 
 

Descrição da aula: 

A aula de 8 de outubro foi a primeira aula dada pela professora estagiária. A 
orientadora cooperante, Fernanda Amorim, procedeu à apresentação da professora 

estagiária e deu indicação para iniciar a aula.  
A aula começou com um exercício de palheta, no qual o aluno deve tocar a nota 

Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, repetindo três 
vezes.  

De seguida, o aluno executou a escala de Mib Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando em Mib, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 
estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. 

Seguidamente, o aluno interpretou o estudo nº 7 do método de Salviani Vol. II, 
acompanhado pelo metrónomo que marcava a pulsação de colcheia igual a noventa. 

Dado que o aluno não tinha ainda marcado respirações no estudo em questão, a 
professora estagiária questionou o aluno sobre onde se deviam colocar as respirações. 

Depois do aluno mostrar onde achava que as respirações deveriam ficar, a professora 

estagiária verificou, corrigiu uma delas e solicitou que o estudo fosse tocado mais uma 
vez, agora com as respirações nos sítios que tinham sido combinados. 

Para finalizar, o aluno tocou a peça “Chant sans paroles”, do compositor P. 
Tchaikovsky. O aluno demonstrou não ter dificuldades técnicas, mas foi clara uma certa 

dificuldade ao nível interpretativo e de dinâmicas. De forma a ultrapassar esta dificuldade, 
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foram trabalhadas as passagens em que estes problemas eram mais notórios, com 

recurso à demonstração por parte da professora estagiária e seguida da imitação pelo 
aluno. Foram notadas imediatas diferenças na prestação do aluno. Foi marcado trabalho 

de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 10/out/2019 
Aula nº 2 

AULA ASSISTIDA 
 
 
O aluno não compareceu. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 15/out/2019 
Aula nº 3 

AULA DADA 
 

Pl
an

ifi
ca

çã
o 

da
 a

ul
a 

Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani Vol. II; 
“Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Si Maior e relativas menores; 

Estudo nº8 do método de Salviani Vol. II; 
“Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Si Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 8 do método de Salviani Vol. II; 

. “Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 
 

Descrição da aula: 

A aula de 15 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
De seguida, o aluno executou a escala de Si Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertid o em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão máxima possível, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. O aluno apresentou particulares dificuldades na 

execução das relativas menores, sendo que estas foram repetidas diversas vezes e a 

uma pulsação mais lenta. Também nas relativas menores foram executados os arpejos 
nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da aula, foi 

tocada a escala cromática começando no Si grave, na extensão de duas oitavas e com 
diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora estagiária 

e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. 
 Seguidamente, o aluno interpretou o estudo nº 8 do método de Salviani Vol. II, 

acompanhado pelo metrónomo que marcava a pulsação de colcheia igual a oitenta. 
Apesar de tecnicamente aprendido, o estudo estava ainda a uma pulsação mais lenta do 

que a que seria desejada.  
Para finalizar, o aluno tocou a peça “Chant sans paroles”, do compositor P. 

Tchaikovsky. O aluno demonstrou ter algumas dificuldades ao nível da mudança de 

registo e na movimentação do dedo indicador esquerdo, sendo que este estava a 
movimentar-se com pouca velocidade. Como resultado, as notas não soavam na oitava 

correta. De modo a contrariar esta tendência, foram realizados alguns exercícios 
específicos: 
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. Em compassos de quatro tempos, executar quatro semínimas, quatro figuras 

de duas colcheias, quatro tercinas de um tempo e quatro figuras de quatro 
semicolcheias, alternando entre as notas Dó4 e Ré4. 

. Em compassos de quatro tempos, executar quatro semínimas, quatro figuras 
de duas colcheias, quatro tercinas de um tempo e quatro figuras de quatro 
semicolcheias, alternando entre as notas Ré4 e Mi4. 

Foram notadas algumas diferenças na movimentação do dedo indicador esquerdo 
do aluno. Não estando ainda perfeita, já não soava a oitava inferior, pelo que, e de modo 

a encerrar a aula, foi indicado ao aluno que realizasse em casa o exercício de Ré 
cromático. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 17/out/2019 
Aula nº 4 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Si Maior e relativas menores; 

. “Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 

.  

Descrição da aula: 
A aula de dia 17 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o 

aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 
altura, repetindo três vezes. 

De seguida, o aluno executou a escala de Si M na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão possível do instrumento, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor 
natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram 

executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira 
secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Si, na extensão de duas 

oitavas, e com diferentes articulações. 
Para finalizar, o aluno tocou a peça “Chant sans paroles”, do compositor P. 

Tchaikovsky. O aluno demonstrou novamente uma certa dificuldade ao nível das 

dinâmicas. De forma a ultrapassar esta dificuldade, foram novamente trabalhadas as 
passagens em que estes problemas eram mais notórios, com recurso à demonstração 

por parte da professora cooperante e seguida da imitação pelo aluno. O aluno 
apresentava particulares dificuldades na execução de crescendos e diminuendos. Foi 

marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
  



 

 

 

71 

Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 22/out/2019 
Aula nº 5 

AULA DADA 
 

Pl
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o 
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 a
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo e afinador; Partituras: Método de 
Salviani Vol. II; “Chant sans paroles”, P. 

Tchaikovsky. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 

Exercício de Ré cromático; 
Escala de Láb Maior e relativas menores; 

Estudos nº 8 e 9 do método de Salviani Vol. II; 
“Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 

 
 



 

 72 

Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Exercício de Ré cromático; 

. Escala de Láb Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 8 e 9 do método de Salviani Vol. II; 

. “Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 

 
Descrição da aula: 

A aula de 22 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
Posteriormente, o aluno executou o exercício de Ré cromático, consistindo este 

numa escala cromática em semibreves, intercalando cada nota com o Ré3, no caso do 
exercício ascendente. No exercício descendente, as notas da escala cromática devem 

intercalar-se com o Ré5. Este exercício foi executado com o metrónomo e afinador, 

sendo a pulsação de semínima igual a oitenta. Na parte ascendente do exercício, o aluno 
não apresentou grandes dificuldades, apesar de demonstrar cansaço – devido à falta de 

resistência e falta de prática do exercício em questão. Já na parte descendente, o aluno 
apresentou particulares dificuldades na emissão do Ré5, sendo que esta dificuldade foi 

evidenciada pelo facto do exercício ser realizado em legatto. Neste momento da aula, a 
professora cooperante interveio, e explicou ao aluno que este é um exercício que deve 

ser realizado diariamente, de modo a ultrapassar obstáculos como a mudança de registo, 
a afinação nas notas mais agudas e a falta de resistência. 

De seguida, o aluno executou a escala de Láb Maior na extensão máxima 
possível, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados 

os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em 

quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. O aluno mostrou não ter preparado o arpejo de sétima 

dominante, apresentado muitas dificuldades na construção do mesmo. Passando para as 
relativas menores, estas foram tocadas na extensão máxima possível, articuladas e 

ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. 
Também nas relativas menores foram executados os arpejos nas inversões 

anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala 
cromática começando no Láb, na extensão máxima possível e com diferentes 
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articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora estagiária e o aluno 

teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar.  
Seguidamente, o aluno interpretou o estudo nº 8 do método de Salviani Vol. II, 

acompanhado pelo metrónomo que marcava a pulsação de semínima igual a setenta. 

Comparando com a semana anterior, o estudo tinha melhorado exponencialmente, 
estando agora a uma pulsação adequada e de um modo geral bem aprendido. Seguiu-se 

o estudo nº 9 do mesmo método, com pulsação de colcheia igual a oitenta. À semelhança 
do que aconteceu na última aula, o aluno apresentou ainda algumas dificuldades na 

leitura de notas e ritmo, concluindo que o estudo em casa não tinha sido eficaz e 
suficiente. 

Para finalizar, o aluno tocou a peça “Chant sans paroles”, do compositor P. 
Tchaikovsky. Graças à prática do exercício de Ré cromático na semana que antecedeu a 

aula, as melhorias na mudança de registo foram notáveis. De seguida foram discutidas 
algumas ideias de possíveis fraseados. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada 

por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 24/out/2019 
Aula nº 6 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Láb Maior e relativas menores; 

. “Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 

.  

Descrição da aula: 
A aula de dia 24 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o 

aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 
altura, repetindo três vezes. 

De seguida, o aluno executou a escala de Láb Maior na extensão possível do 

instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão possível do instrumento, articuladas e ligadas, e na seguinte 
ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas 

menores foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para 
finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Láb, 

na extensão possível do instrumento e com diferentes articulações. 
Para finalizar, o aluno tocou a peça “Chant sans paroles”, do compositor P. 

Tchaikovsky. O aluno mostrava mais segurança e conforto, estando mais à vontade para 

explorar diferentes fraseados. Foi também trabalhada a afinação do registo agudo. Foi 
marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 29/out/2019 
Aula nº 7 

AULA DADA 
 

Pl
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o 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani Vol. II; 
“Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Láb Maior e relativas menores; 

Estudo nº 9 do método de Salviani Vol. II; 
“Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Láb Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 9 do método de Salviani Vol. II; 

. “Chant sans paroles”, P. Tchaikovsky. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 29 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o 
aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
De seguida, o aluno executou novamente a escala de Láb Maior na extensão 

máxima possível, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão máxima possível, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Láb, na extensão 
máxima possível e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas 

pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão 
e imitar. O aluno não apresentou qualquer dificuldade na execução das escalas, 

mostrando ter trabalhado em casa com eficiência. 
 Seguidamente, o aluno interpretou o estudo nº 9 do método de Salviani Vol. II, 

acompanhado pelo metrónomo que marcava a pulsação de semínima igual a setenta. 
Este estudo estava tecnicamente aprendido e a uma velocidade adequada.  

Para finalizar, o aluno tocou a peça “Chant sans paroles”, do compositor P. 
Tchaikovsky. Foram ultimados os últimos pormenores ao nível de dinâmicas e 

expressividade, sendo que o aluno respondeu rapidamente a todas as indicações dadas 

pela professora estagiária. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 05/nov/2019 
Aula nº 8 

AULA DADA 
 

Pl
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ifi
ca
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a  

Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani Vol. II. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Lá Maior e relativas menores; 

Estudos nº 10 e 11 do método de Salviani Vol. II. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Lá Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 10 e 11 do método de Salviani Vol. II; 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 5 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o 

aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
De seguida, o aluno executou novamente a escala de Lá Maior na extensão 

máxima possível, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão máxima possível, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Lá, na extensão 

máxima possível e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas 

pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão 
e imitar. O aluno apresentou algumas dificuldades na organização das notas nos arpejos 

invertidos e principalmente nas escalas cromáticas, pelo que lhe foi solicitado que 
repetisse a escala para a aula seguinte. 

 Seguidamente, o aluno interpretou o estudo nº 10 do método de Salviani Vol. II, 
acompanhado pelo metrónomo que marcava a pulsação de colcheia igual a oitenta. Este 

estudo estava tecnicamente aprendido e a uma velocidade adequada. Passando ao 
estudo nº 11 do mesmo método, à mesma pulsação do estudo anterior, era já notória 

uma maior dificuldade na execução do estudo sem paragens por erros nas notas ou 
articulações. Contudo, foi solicitado pela professora cooperante, que o aluno deixasse 

este método de parte e iniciasse o método de Guy Lacour, que contém estudos que 

permitem trabalhar o fraseado e as dinâmicas (tendo em conta que o método de Salviani 
serve para trabalhar a técnica digital do aluno). Foi marcado trabalho de casa e a aula foi 

dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 07/nov/2019 
Aula nº 9 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mi Maior e relativas menores; 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 7 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o 
aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes. 

De seguida, o aluno executou a escala de Mi Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). O aluno mostrou particulares dificuldades 

na execução da escala, fundamentalmente no registo agudo. Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão possível do instrumento, articuladas e ligadas, e na seguinte 
ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas 

menores foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para 
finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Mi, na 

extensão de duas oitavas e com diferentes articulações.  

No geral, o aluno demonstrou falta de prática e dificuldades, nomeadamente na 
execução de escalas e arpejos no registo agudo. Foi marcado trabalho de casa e a aula 

foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 12/nov/2019 
Aula nº 10 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Guy Lacour; 
Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 4, de G. 

Sammartini. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 

Escala de Mi Maior e relativas menores; 
Estudos nº 2, 3 e 4 do método de Guy Lacour; 

1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 
4, de G. Sammartini. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 

 
  



 

 

 

81 

Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mi Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 2, 3 e 4 do método de Guy Lacour; 

. 1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 4, de G. Sammartini. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 12 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o 
aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
De seguida, o aluno executou novamente a escala de Mi Maior na extensão de 

duas oitavas, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Mi, na extensão de 
duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 

professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 
imitar. O aluno apresentou, de um modo geral, dificuldades em todos os exercícios desta 

secção, demonstrando falta de prática em casa, pelo que foi solicitado pela professora 
cooperante que esta escala fosse repetida para a aula da semana seguinte. 

 Seguidamente, o aluno interpretou o estudo nº 2 do método de Guy Lacour, 
acompanhado pelo metrónomo que marcava a pulsação e semínima igual a oitenta e 

quatro (pulsação indicada pelo compositor). Durante a execução deste estudo, foi notória 
a facilidade técnica do aluno na execução das notas, apesar de faltarem algumas 

dinâmicas e das respirações acontecerem com demasiada frequência. Dado isto, a 

professora estagiária exemplificou de que forma se podia executar o estudo com mais 
contrastes dinâmicos e com as respirações corretas, sendo que de seguida o aluno 

repetiu o estudo, tendo já melhorado os aspetos acima mencionados. De seguida, foi 
executado o terceiro estudo do mesmo método, a uma pulsação de semínima igual a 

setenta e seis. Muito semelhante ao que foi observado no estudo anterior, este estava 
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tecnicamente aprendido, apesar da falta de alguns contrastes dinâmicos. Era notório o 

esforço do aluno em executar todas as dinâmicas, tendo em conta que esse foi o aspeto 
mais corrigido no estudo anterior. Foi feita ainda uma primeira leitura ao estudo nº 4 do 

mesmo método, mas era evidente que este ainda precisava de estudo para que estivesse 

assimilado. Deste modo, foi recomendado ao aluno, pela professora cooperante, que 
trabalhasse estes mesmos estudos e os preparasse para a aula seguinte. 

Passando à Sonata em Sol Maior op. 13 Nº4 de Giuseppe Sammartini, foi feita 
uma leitura geral do primeiro andamento. O aluno executou-o do início até ao final da 

primeira secção, e prontamente foram apontados alguns aspetos a melhorar, 
nomeadamente: a pulsação, que estava demasiado rápida; a falta de contrastes 

dinâmicos; alguns erros rítmicos e de notas e também a falta de condução do fraseado. 
Posto isto, foi solicitado ao aluno que recomeçasse, e tocasse numa pulsação mais 

relaxada e sem qualquer apogiatura ou trilo, de forma a melhorar a sua destreza digital e 
o fraseado. Desde logo foram notórias as diferenças na interpretação, e por isso foi 

solicitado ao aluno que continuasse o estudo da obra em casa. Foi marcado trabalho de 

casa e a aula foi dada por terminada.  
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 19/nov/2019 
Aula nº 11 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Guy Lacour; 
Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 4, de G. 

Sammartini. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 

Escala de Mi Maior e relativas menores; 
Estudos nº 4 e 5 do método de Guy Lacour; 

1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 
4, de G. Sammartini. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mi Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 4 e 5 do método de Guy Lacour; 

. 1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 4, de G. Sammartini. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 19 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o 
aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
De seguida, o aluno executou novamente a escala de Mi Maior na extensão de 

duas oitavas, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Mi, na extensão de 
duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 

professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 
imitar. O aluno apresentou apenas algumas dificuldades no arpejo de sétima da 

dominante, com particular dificuldade no mesmo arpejo invertido em quatro. 
 Seguidamente, o aluno interpretou o estudo nº 4 do método de Guy Lacour, 

executado com o metrónomo a semínima igual a noventa e seis. Era evidente a diferença 
entre o trabalho que o aluno tinha apresentado na aula anterior e o que estava a 

apresentar naquele momento. Não só pela facilidade técnica com que foi tocado, mas 
também pelos contrastes dinâmicos e fraseado. Foi feita ainda uma leitura ao estudo nº 5 

do mesmo método, com o metrónomo a marcar a semínima a cento e doze. Apesar de 

não haver qualquer erro de ritmo ou notas, era clara a dificuldade na emissão de som nas 
notas mais agudas e nos saltos entre oitavas. De modo a colmatar este problema, foi 

solicitado ao aluno que repetisse em casa o exercício de Ré cromático (ver relatório da 
aula nº3), e que este fizesse parte da rotina diária de estudo. 



 

 

 

85 

Passando à Sonata em Sol Maior op. 13 Nº4 de Giuseppe Sammartini, foi 

percetível a desenvoltura técnica desenvolvida ao longo da semana de trabalho. Todo o 
primeiro andamento foi tocado de forma muito mais relaxada, sem erros substanciais, 

ainda que ainda sem qualquer tipo de ornamentação, para que o aluno consiga 

compreender o fio condutor de todo este andamento. Foi também pedido ao aluno que 
usasse algumas dinâmicas que pudessem servir de ferramenta para um fraseado mais 

convincente, dado que eram escassas as dinâmicas indicadas pelo compositor na 
partitura. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada.  
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Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 26/nov/2019 
Aula nº 12 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Guy Lacour; 
Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 4, de G. 

Sammartini. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 

Escala de Mi Maior e relativas menores; 
Estudos nº 5 e 6 do método de Guy Lacour; 

1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 
4, de G. Sammartini. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mi Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 5 e 6 do método de Guy Lacour; 

. 1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 4, de G. Sammartini. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 26 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o 
aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
De seguida, o aluno executou novamente a escala de Mi Maior na extensão de 

duas oitavas, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Mi, na extensão de 
duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 

professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 
imitar. 

 Seguidamente, o aluno interpretou o estudo nº 5 do método de Guy Lacour, 
executado com o metrónomo a semínima igual a cento e doze. Já com menos 

dificuldades ao nível de emissão do ar, foi solicitado ao aluno que exagerasse todas as 
dinâmicas indicadas na partitura. Quando era indicado um piano no registo agudo, o 

aluno tinha tendência a apertar demasiado a palheta e acabava por dificultar ainda mais a 
emissão do ar. Apenas com uma indicação por parte da professora estagiária, o aluno 

acabou por corrigir a embocadura e tocar a dinâmica pedida no registo agudo do 

instrumento. Depois de retificar esta questão, o aluno terminou o estudo sem mais nada a 
apontar. Passando ao estudo nº 6 do mesmo método, e com o metrónomo que marcava 

a semínima igual a noventa e seis, rapidamente se apontaram algumas questões, como a 
falta de fraseado e dinâmicas, os erros rítmicos e de notas e o timbre “fino” no registo 

mais agudo do oboé. Foi solicitado ao aluno que solfejasse o estudo completo, e mesmo 
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durante o solfejo, alguns ritmos ainda não estavam corretos, pelo que a professora 

cooperante interveio e pediu ao aluno que realizasse o solfejo e estudo em casa, 
repetindo diversas vezes até não serem detetados mais erros deste género. 

Já na Sonata em Sol Maior op. 13 Nº4 de Giuseppe Sammartini, foram 

acrescentadas todas as ornamentações que ainda não estavam incluídas, como 
apogiaturas e trilos. Alguns dos trilos tiveram que ser trabalhados individualmente, para 

que a duração e terminação fossem coerentes com as figuras nas quais se encontravam. 
O aluno demonstrou ter alguma dificuldade na coordenação dos dedos, pelo que foi 

trabalhado o seguinte exercício: 

. Em compassos de quatro tempos, executar quatro semínimas, quatro figuras 
de duas colcheias, quatro tercinas de um tempo e quatro figuras de quatro 

semicolcheias, alternando entre as notas inferiores e superiores de cada trilo. 

Depois da execução deste exercício, os trilos já se encontravam mais regulares e 
com a duração correta. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada.  
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 28/nov/2019 
Aula nº 13 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mi Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 5 do método de Guy Lacour; 

. 1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 4, de G. Sammartini. 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 28 de novembro começou pela execução da escala de Mi Maior na 

extensão de duas oitavas, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente 
foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Mi, na extensão de 
duas oitavas e com diferentes articulações. O aluno melhorou bastante em comparação 

com a aula anterior, pelo que foi indicada uma nova escala para a aula da semana 
seguinte. 

Seguidamente, o aluno tocou o estudo nº 5 do método de Guy Lacour. O aluno 
mostrou dominar a técnica do estudo, e mostrou estar preparado para a prova trimestral. 

No 1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº4 de Giuseppe Sammartini, foi 

feita uma leitura geral deste andamento, e foram apenas dadas algumas indicações ao 
nível do fraseado. O aluno mostrou ter trabalhado com eficácia e mostrava ter dominado 

os trilos e as dinâmicas, sendo estas as maiores dificuldades demonstradas na aula 
anterior. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada.  
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 8h30 – 9h15 Data: 03/dez/2019 
Aula nº 14 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Si Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 4 e 5 do método de Guy Lacour; 

. Estudo nº 10 do método de Salviani Vol. II; 

. 1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 4, de G. Sammartini. 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 3 de dezembro foi utilizada como preparação para a prova final do 1º 

período, pelo que começou pela escala de Si Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando no Si, na extensão de duas oitavas e com 

diferentes articulações. 
Seguidamente, o aluno interpretou o estudo nº 4 do método de Guy Lacour de 

início, sem grandes dificuldades técnicas, mas ainda com falta de contrastes dinâmicos. 
Por indicação da professora cooperante, o aluno repetiu o estudo e exagerou as 

dinâmicas. De seguida, o aluno tocou o estudo nº 5 do mesmo método, e muito 
semelhante ao que aconteceu no estudo anterior, o aluno apenas realizou corretamente 

as dinâmicas indicadas depois do aviso da professora cooperante. Deste modo, 

avançaram para o 10º estudo do método de Salviani, estando este seguro e 
tecnicamente aprendido. 

Já no 1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº4 de Giuseppe Sammartini, 
foi feita uma leitura geral deste andamento, de modo a preparar a sua execução para a 

prova trimestral. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada.  
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Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 11h55 - 12h40 Data: 12/dez/2019 
Aula nº 15 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Guy Lacour. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Ré Maior e relativas menores; 

Estudo nº 6 do método de Guy Lacour. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Ré Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 6 do método de Guy Lacour; 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 12 de dezembro foi a aula escolhida pelo professor orientador, 
professor Jean-Michel Garetti, para assistir e realizar a avaliação da professora 

estagiária. De forma a iniciar a aula, o aluno começou com um exercício de palheta, no 

qual deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 
altura, repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Ré Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Ré, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 
estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 

aluno executou sem dificuldade todos os parâmetros da escala. 
Passando ao estudo nº 6 do método de Guy Lacour, e com o metrónomo que 

marcava a semínima igual a noventa e seis, foram notadas algumas melhorias ao nível 
do ritmo, mas ao nível de notas, articulação, fraseado e dinâmicas ainda estava pouco 

seguro. Foram vistas algumas passagens de modo a assegurar notas e ritmo, e foram 
também marcadas respirações. De modo a melhorar as dinâmicas e o fraseado, foi 

pedido ao aluno que cantasse e exagerasse as dinâmicas e fraseado que estavam 

indicados. De seguida, o aluno tocou novamente o estudo, e este estava ligeiramente 
melhor. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada.  
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Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 17/dez/2019 
Aula nº 16 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Guy Lacour. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Mib Maior e relativas menores; 

Estudo nº 6 do método de Guy Lacour. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mib Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 6 do método de Guy Lacour. 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 17 de dezembro começou com um exercício de palheta, no qual 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Mib Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Mib, na extensão de duas oitavas e 
com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 

aluno teve particular dificuldade na emissão do Mib sobreagudo, pelo que houve a 
necessidade de experimentar diferentes dedilhações de forma a perceber qual a mais 

adequada ao aluno e instrumento. 
Já no estudo nº 6 do método de Guy Lacour, e com o metrónomo que marcava a 

semínima igual a noventa e seis, foram notadas bastantes melhorias no geral. O aluno 
ainda se mostrava tímido e com pouco à vontade para arriscar nas dinâmicas e no 

fraseado. De forma a contornar esta situação, foi sugerido ao aluno que dividisse o 
estudo por secções e que as tocasse, sempre com o sentido de fraseado presente. As 

primeiras tentativas não mostravam grandes contrastes, pelo que a professora estagiária 

tocou as passagens mais críticas e exagerou as dinâmicas e o fraseado. Num jogo de 
imitação, o aluno conseguiu compreender o fraseado e imitou o que a professora tinha 

acabado de tocar. A professora estagiária pediu então ao aluno que tocasse o estudo 
mais uma vez do início ao fim, e foram notadas imediatas melhorias.  

Sendo esta a última aula do 1º período, foi marcado o trabalho de casa para as 
férias de natal. Deste modo, a aula foi dada por terminada. 
  



 

 

 

95 

Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 07/jan/2020 
Aula nº 17 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Guy Lacour. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Réb Maior e relativas menores; 

Estudo nº 6 do método de Guy Lacour. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Réb Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 6 do método de Guy Lacour. 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 7 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 
tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Réb Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Réb, na extensão de duas oitavas e 
com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 

aluno teve particular dificuldade na execução do arpejo de sétima da dominante, 
nomeadamente nas notas e na execução do arpejo ligado nas várias inversões. O aluno 

teve que repetir este conjunto de arpejos algumas vezes num andamento mais lento, de 
modo a memorizar todas as notas e pensar na passagem entre cada nota. Foi também 

nesta pulsação mais tranquila que o aluno teve a oportunidade de melhorar o legatto e a 
condução do ar. 

Posteriormente, tocou o estudo nº 6 do método de Guy Lacour, acompanhado do 
metrónomo que marcava a semínima igual a noventa e seis. O aluno tocou o estudo de 

início ao fim sem qualquer paragem ou dificuldade. As dinâmicas estavam bem 

presentes, assim como o fraseado. A única indicação dada pela professora estagiária foi 
no sentido de o aluno melhorar a sua embocadura nas notas mais agudas, de forma a 

não apertar a palheta e soprar à vontade. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada 
por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 09/jan/2020 
Aula nº 18 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Sol Maior e relativas menores; 
 
Descrição da aula: 

A aula de dia 9 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 
tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Sol Maior na extensão possível do 
instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão possível do instrumento, articuladas e ligadas, e na seguinte 

ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas 
menores foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para 

finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Sol, 
na extensão possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações 

foram demonstradas pela professora cooperante e o aluno teve como tarefa identificar a 

articulação em questão e imitar. O aluno demonstrou muitas dificuldades em todo o 
exercício, pelo que se estendeu pelo tempo de aula completo. 
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Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 14/jan/2020 
Aula nº 19 

AULA DADA 
 

Pl
an

ifi
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çã
o 

da
 a
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a  

Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: “Three Pieces”, de 
Michael Elliot 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Sol Maior e relativas menores; 

“Three Pieces” – 1º andamento, de Michael Elliot 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 
postura, afinação e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Sol Maior e relativas menores; 

. 1º andamento da peça “Three Pieces”, de Michael Elliot; 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 14 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 
tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Sol Maior na extensão possível do 
instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão possível do instrumento, articuladas e ligadas, e na seguinte 

ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas 
menores foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para 

finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Sol, 
na extensão possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações 

foram demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 

articulação em questão e imitar. O aluno não demonstrou dificuldade na execução desta 
escala, pelo que passámos à secção seguinte da aula. 

Posteriormente, tocou o 1º andamento da peça “Three Pieces” do compositor 
Michael Elliot. Foi primeiramente feita uma leitura completa do andamento, mas eram 

notórios alguns problemas ao nível do solfejo, pelo que foi pedido ao aluno que 
solfejasse. O aluno começou por solfejar as primeiras pautas, mas mesmo assim as 

figuras rítmicas não estavam a ser respeitadas. A professora estagiária corrigiu e pediu 
ao aluno que sentisse as pulsações com palmas. O aluno repetiu as mesmas pautas, e 

conseguiu já solfejar corretamente as figuras rítmicas. Continuando o solfejo, mais alguns 

erros rítmicos foram evidentes, mas corrigidos de imediato. O passo seguinte seria tocar 
do início, tendo em conta o exercício que tinha acabado de realizar. O aluno mostrou 

ainda dificuldades na execução de algumas figuras rítmicas, mas de um modo geral 
estava francamente melhor. Foi então marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por 

terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 16/jan/2020 
Aula nº 20 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Ré Maior e relativas menores; 

. 1º andamento da peça “Three Pieces”, de Michael Elliot; 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 16 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 
tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Ré Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Ré, na extensão de duas oitavas e 
com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

cooperante e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 
aluno executou sem dificuldade todos os parâmetros da escala. 

Posteriormente, tocou o 1º andamento da peça “Three Pieces” do compositor 
Michael Elliot. O aluno tocou o andamento de início ao fim, e mostrou algumas melhorias 

em relação à aula anterior. O ritmo já estava a ser executado de forma correta, e a 
articulação estava francamente melhor. Foi então marcado o trabalho de casa e a aula foi 

dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 21/jan/2020 
Aula nº 21 

AULA DADA 
 

Pl
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o 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: “Three Pieces”, de 
Michael Elliot 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Ré Maior e relativas menores; 

“Three Pieces” – 1º e 2º andamentos, de Michael 
Elliot 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Ré Maior e relativas menores; 

. 1º e 2º andamentos da peça “Three Pieces”, de Michael Elliot; 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 21 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 

tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Ré Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando no Ré, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar.  
Posteriormente, tocou o 1º andamento da peça “Three Pieces” do compositor 

Michael Elliot. O aluno já demonstrava mais facilidade na execução, apesar de faltarem 
ainda as dinâmicas. Foram trabalhadas as secções nas quais esta questão era mais 

evidente com exercícios de imitação, nos quais a professora estagiária exagerou as 
dinâmicas que eram solicitadas, e o aluno imitava. Foi deste modo que o aluno 

compreendeu como as executar, e por isso prosseguimos para o 2º andamento. 
Já no segundo andamento, algumas dificuldades técnicas surgiram, pelo que foi 

sugerido ao aluno que tocasse a uma pulsação mais lenta. Nessa pulsação, foi 
trabalhado o solfejo cantado, de modo ao aluno compreender as figuras rítmicas que 

estavam indicadas. O aluno demonstrou mais facilidade na execução deste andamento, e 

por isso a pulsação foi ligeiramente incrementada, de modo a evoluir até à pulsação final 
indicada. Foi então marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 23/jan/2020 
Aula nº 22 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Ré Maior e relativas menores; 
 
Descrição da aula: 

A aula de dia 23 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 
tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Ré Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão possível do instrumento, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor 

natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram 
executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira 

secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Sol, na extensão possível 
do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas 

pela professora cooperante e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em 

questão e imitar. O aluno demonstrou muitas dificuldades em todo o exercício, 
nomeadamente na escala cromática, pelo que o exercício se estendeu pelo tempo de 

aula completo. Foi então marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 28/jan/2020 
Aula nº 23 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: “Three Pieces”, de 
Michael Elliot 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Mib Maior e relativas menores; 

“Three Pieces” – 1ºandamento, de Michael Elliot 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 
postura, afinação e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 

Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mib Maior e relativas menores; 

. 1º andamento da peça “Three Pieces”, de Michael Elliot; 



 

 

 

105 

Descrição da aula: 

A aula de dia 28 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 
tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Mib Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Mib, na extensão de duas oitavas e 
com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 

aluno não demonstrou dificuldade na execução das escalas maiores e menores, apenas 
alguma dificuldade técnica na execução dos arpejos. 

Posteriormente, tocou o 1º andamento da peça “Three Pieces” do compositor 
Michael Elliot. O aluno já demonstrava mais facilidade na execução das dinâmicas e 

foram introduzidas algumas ideias para o fraseado. Também as articulações foram 
trabalhadas num jogo de imitação entre a professora estagiária e o aluno. Foi então 

marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 30/jan/2020 
Aula nº 24 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Ré Maior e relativas menores; 

. 1º andamento da peça “Three Pieces”, de Michael Elliot; 
 
Descrição da aula: 

A aula de dia 30 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 

tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 
repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Mib Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Mib, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 
cooperante e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 

aluno executou sem dificuldade todos os parâmetros da escala. 
Posteriormente, tocou o 1º andamento da peça “Three Pieces” do compositor 

Michael Elliot. O aluno tocou o andamento de início ao fim com o acompanhamento do 
piano e mostrou segurança na sua execução. As questões da articulação e afinação 

foram sublinhadas pela professora cooperante. Foi então marcado o trabalho de casa e a 
aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 04/fev/2020 
Aula nº 25 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: “Three Pieces”, de 
Michael Elliot 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Lá Maior e relativas menores; 

“Three Pieces” – 1º e 2º andamentos, de Michael 
Elliot 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Lá Maior e relativas menores; 

. 1º e 2º andamentos da peça “Three Pieces”, de Michael Elliot; 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 4 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 

tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Lá Maior na extensão possível do 

instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Lá, na extensão 

possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram 

demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 
articulação em questão e imitar. O aluno não demonstrou dificuldade na execução das 

escalas maiores e menores, apenas alguma dificuldade técnica na execução das 
relativas menores. 

Posteriormente, tocou o 1º andamento da peça “Three Pieces” do compositor 
Michael Elliot. Foi feita apenas uma leitura geral ao andamento para relembrar as 

questões dinâmicas e de fraseado. Passando ao 2º andamento, o aluno demonstrou 
dificuldades ao nível rítmico e de solfejo. Foi solicitado ao aluno uma leitura cantada de 

modo a corrigir esses erros, enquanto marcava a compasso. Rapidamente foram 
sinalizadas as dificuldades mais evidentes, e trabalhadas numa velocidade mais lenta. 

Foram também trabalhadas com recurso a um jogo de imitação entre a professora 

estagiária e o aluno. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 11/fev/2020 
Aula nº 26 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: “Three Pieces”, de 
Michael Elliot 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Ré Maior e relativas menores; 

“Three Pieces” – 2º e 3º andamentos, de Michael 
Elliot 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

postura, afinação e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Ré Maior e relativas menores; 

. 2º e 3º andamentos da peça “Three Pieces”, de Michael Elliot; 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 11 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 

tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Ré Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando no Ré, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 
aluno não demonstrou qualquer dificuldade na execução do exercício. 

Posteriormente, o aluno tocou o 2º andamento da peça “Three Pieces” do 
compositor Michael Elliot.  

O aluno tocou este andamento de início ao fim, e em termos rítmicos, eram notórias as 
melhorias quando comparando com a aula anterior. Foram sugeridas diferentes 

articulações, de modo a aproximar-se do carácter pretendido. No 3º andamento, foi feita 
uma primeira leitura. Foram dadas indicações de forma a ajudar no trabalho a realizar em 

casa, sendo que foi sugerido ao aluno que solfejasse o andamento numa pulsação lenta 
e cantasse com o nome de cada nota, com a finalidade de trabalhar já a afinação das 

notas mais agudas. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 13/fev/2020 
Aula nº 27 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. 2º e 3º andamentos da peça “Three Pieces”, de Michael Elliot. 
 
Descrição da aula: 

A aula de dia 13 de fevereiro começou ligeiramente mais tarde, por atraso do 
aluno devido a uma atividade do conservatório, mas iniciou-se com um exercício de 

palheta, no qual deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada 

da mesma altura, repetindo três vezes.  
 Depois do aquecimento com a palheta, o aluno interpretou o 2º andamento da 

peça “Three Pieces”, de Michael Elliot. A professora cooperante notou que a palheta do 
aluno não estava em boas condições, e por isso preparou uma nova palheta para o 

aluno. Depois de experimentar e ajustar, o aluno prosseguiu para o 3º andamento da 
mesma peça.  

 A professora cooperante focou-se essencialmente na afinação e no carácter. 
Foram repetidas as passagens do registo agudo nas quais o aluno apresentava mais 

dificuldades e foi solicitado que pensasse nas notas enquanto as toca e que as 
imaginasse com a letra “I”, de modo a fechar a garganta. Foi também pedido ao aluno 

que tocasse todo o andamento com articulações mais definidas e precisas. Foi marcado 

o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A  Grau: 5º 
Horário: 8h30 - 9h15 Data: 18/fev/2020 
Aula nº 28 

AULA DADA 
 

Pl
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas; 
Aperfeiçoamento da respiração e da condução do 

ar. 

Recursos Metrónomo; Partituras: “Three Pieces”, de 
Michael Elliot 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Fá Maior e relativas menores; 

“Three Pieces”, de Michael Elliot 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 
postura, afinação e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Fá Maior e relativas menores; 

. “Three Pieces”, de Michael Elliot. 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 18 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 

tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Fá Maior na extensão possível do 

instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Fá, na extensão 

possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram 

demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 
articulação em questão e imitar. O aluno demonstrou não ter preparado devidamente o 

trabalho de casa que lhe tinha sido proposto. Em todos os exercícios da escala foram 
notadas dificuldades, pelo que foi pedido ao aluno que preparasse a mesma escala para 

a aula seguinte. 
Depois do exercício da escala, foi feita uma leitura completa da peça “Three 

Pieces”, de Michael Elliot com o acompanhamento do piano. Este primeiro ensaio serviu 
de preparação para a prova de fim do período. O aluno mostrou algumas dificuldades na 

contagem dos compassos de espera. De modo a ultrapassar esta questão, a pianista 
acompanhadora repetiu os compassos que antecedem as entradas do aluno, de modo a 

que este interiorize o momento em que deve tocar. Depois deste pequeno exercício, o 

aluno já mostrava mais conforto e confiança. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi 
dada por terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 20/fev/2020 
Aula nº 29 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Fá Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 7 do método de Guy Lacour. 
 
Descrição da aula: 

A aula de dia 20 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 

tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 
repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Fá Maior na extensão possível do 
instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Fá, na extensão 

possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram 
demonstradas pela professora cooperante e o aluno teve como tarefa identificar a 

articulação em questão e imitar. O aluno mostrou ter preparado bem o exercício e 
executou a escala com facilidade. 

 Posteriormente, o aluno executou o estudo nº 7 do método de Guy Lacour. Apesar 
de ainda não ter executado na pulsação indicada, o aluno apresentava algumas 

dificuldades a nível rítmico e de afinação. Foram trabalhadas, por meio da imitação, as 
dificuldades rítmicas, e a professora cooperante insistiu na questão da afinação e da 

posição da garganta. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
 Por último, a professora cooperante preparou mais uma palheta para a prova 

trimestral do aluno. Foi ajustada e melhorada, e foi marcado o trabalho de casa para as 

férias de Carnaval. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 11h55 – 12h40 Data: 27/fev/2020 
Aula nº 30 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mib Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 7 do método de Guy Lacour; 

. “Three Pieces”, de Michael Elliot. 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 27 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual deve 

tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 
repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Mib Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando no Mib, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 
cooperante e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 

aluno mostrou ter preparado bem o exercício e executou a escala com facilidade. 
 Posteriormente, o aluno executou o estudo nº 7 do método de Guy Lacour. O 

aluno mostrava já mais conforto e confiança na execução do estudo. Para melhorar ainda 
mais a sua interpretação, a professora cooperante desafiou o aluno a exagerar as 

dinâmicas e o fraseado. O aluno respondeu positivamente ao desafio e correspondeu ao 

que lhe tinha sido pedido. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por 
terminada. 
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Aluno: Aluno A Grau: 5º 
Horário: 08h30 – 09h15 Data: 03/mar/2020 
Aula nº 31 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Réb Maior e relativas menores; 

. Escolha dos estudos para a prova: 

. Estudos nº 5, 6 e 7 do método de Guy Lacour; 

. “Three Pieces”, de Michael Elliot. 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 3 de março foi a aula na qual foi escolhido o repertório para a prova 

trimestral a realizar no dia 12 do mesmo mês. A aula começou com um exercício de 
palheta, no qual deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada 

da mesma altura, repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Réb Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Réb, na extensão de duas oitavas e 
com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

cooperante e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 
aluno mostrou ter preparado bem o exercício e executou a escala com facilidade. 

 Posteriormente, o aluno executou os estudos nº 5, 6 e 7 do método de Guy 

Lacour. O aluno executou os estudos de início ao fim, sendo que mostrou ter os 
exercícios bem preparados. A professora cooperante sugeriu que fossem esses os 

estudos a levar para a prova. 
Foi também feita uma leitura geral da peça “Three Pieces”, de Michael Elliot, 

sendo que o aluno se mostrou preparado e confiante para a prova. 
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6.2. Planificações e Relatórios do Aluno B 
 

Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 - 12h35 Data: 08/out/2019 
Aula nº 1 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 

relacionados com a postura; 
Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 

articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani Vol. II; 

Método de Giamperi; “Humouresque”, Carl 
Nielsen 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Réb Maior e relativas menores; 

Estudo nº 10 e 11 do método de Salviani Vol. II; 

Estudo nº 13 do método de Giamperi; 
“Humouresque”, Carl Nielsen 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

articulação, dinâmicas e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Réb Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 10 e 11 do método de Salviani Vol. II; 

. Estudo nº 13 do método de Giamperi; 

. “Humouresque”, Carl Nielsen 

 
Descrição da aula: 

A aula de 8 de outubro foi a primeira aula dada pela professora estagiária. A 
orientadora cooperante, Fernanda Amorim, procedeu à apresentação da professora 

estagiária e deu indicação para iniciar a aula. A professora cooperante explicou também 
que no início de cada aula é escolhida uma escala diferente que o aluno deve executar 

de seguida, pelo que a escala nunca consta da planificação da aula. 
A aula começou com a escala de Réb Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando em Réb, na extensão de duas oitavas e 
com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. Foram 
feitas as seguintes articulações: 3 ligadas e 1 articulada; ligadas de duas em duas. O 

aluno não demonstrou qualquer dificuldade na execução deste exercício. 

 Passando aos estudos, o aluno executou os estudos nº 10 e 11 do método de 
Salviani vol. II, acompanhado do metrónomo que marcava a semínima igual a oitenta. 

Ambos os estudos estavam tecnicamente aprendidos, apesar de por vezes se notar 
alguma irregularidade no ritmo, pelo que foi pedido ao aluno que tivesse mais atenção à 

pulsação marcada pelo metrónomo e que a respeitasse. Ao repetir, o aluno corrigiu o 
desafio anteriormente colocado e pudemos então seguir para a peça. 

 De seguida, o aluno interpretou o “Humouresque” de Carl Nielsen, peça escrita 
para oboé e piano. O aluno tocou a peça numa pulsação inferior à que seria indicada pelo 
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compositor, por ainda não a dominar totalmente ao nível da técnica. Foram dadas 

indicações ao nível da articulação e carácter da obra, pelo que a professora estagiária 
demonstrou e o aluno de seguida imitou. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada 

por terminada.  



 

 120 

Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 10/out/2019 
Aula nº 2 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Si Maior e relativas menores; 

. Secção Ré Maior do método de Salviani Vol. II. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 10 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o 

aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 
altura, repetindo três vezes. 

De seguida, o aluno executou a escala de Si M na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão possível do instrumento, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor 

natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram 
executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira 

secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Si, na extensão de duas 

oitavas e com diferentes articulações. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na 
execução do exercício. 

Posteriormente, o aluno executou toda a secção da tonalidade de Ré Maior do 
método de Salviani Vol. II. O aluno executou todos os estudos com relativa facilidade e a 

uma velocidade de semínima igual a 80. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada 
por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 - 12h35 Data: 15/out/2019 
Aula nº 3 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 

relacionados com a postura; 
Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 

articulações; 
Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani Vol. II; 

“Humouresque”, Carl Nielsen 

Conteúdos Escala de Si Maior e relativas menores; 

Estudo nº 11, 12 e 13 do método de Salviani Vol. 
II; 

“Humouresque”, Carl Nielsen 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 
articulação, dinâmicas e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Escala de Si Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 11, 12 e 13 do método de Salviani Vol. II; 

. “Humouresque”, Carl Nielsen. 
 

Descrição da aula: 
A aula de 15 de outubro iniciou-se com a escala de Si Maior na extensão de duas 

oitavas, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados 

os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em 
quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando na nota Si, na extensão de duas oitavas e 
com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. Foram 
feitas as seguintes articulações: 3 ligadas e 2 articuladas; ligadas de três em três. O 

aluno não demonstrou quaisquer dificuldades na execução deste exercício.  

 Passando aos estudos, o aluno executou o estudo nº 11 do método de Salviani 
vol. II, acompanhado do metrónomo que marcava a semínima igual a oitenta. Este estudo 

já tinha sido tocado na aula anterior, mas de modo a regularizar a pulsação, foi indicado 
ao aluno que o estudasse com ritmos e articulações diferentes. Deste modo, o aluno 

apresentava visíveis melhorias e por isso avançou para os estudos seguintes. Os estudos 
nº 12 e 13 não apresentavam dificuldades, sendo que foram tocados de forma regular e 

precisa. 
De seguida, o aluno interpretou o “Humouresque” de Carl Nielsen, peça escrita para 

oboé e piano. A pulsação já estava ligeiramente mais rápida e parecida ao que é 
solicitado pelo compositor. Nesta aula em particular foram trabalhadas as apogiaturas e 

as articulações. O aluno apresentava dificuldades na divisão das figuras para a correta 

realização das apogiaturas, pelo que lhe foi pedido que isolasse os tempos com essa 
ornamentação e que os tocasse numa pulsação mais lenta. Gradualmente foi-se 

aumentado a pulsação, de modo a alcançar a pulsação desejada. No final deste pequeno 
exercício, as appoggiaturas já estavam corretamente executadas. No parâmetro da 



 

 

 

123 

articulação, foi pedido ao aluno que tocasse todo o início do andamento a uma pulsação 

mais lenta, mas exagerando bastante todas as articulações que estavam indicadas na 
partitura. As notas em stacatto já estavam mais curtas e leves, sendo essa a principal 

dificuldade do aluno neste parâmetro. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por 

terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 17/out/2019 
Aula nº 4 

AULA ASSISTIDA 
 
O aluno não compareceu.  
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 - 12h35 Data: 22/out/2019 
Aula nº 5 

AULA DADA 
 

Pl
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o 

da
 a

ul
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani Vol. II; 
“Humouresque”, Carl Nielsen 

Conteúdos Escala de Fá Maior e relativas menores; 
Estudos em Ré Maior do método de Salviani Vol. 

II; 
“Humouresque”, Carl Nielsen 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

articulação, dinâmicas e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Escala de Fá Maior e relativas menores; 

. Estudos em Ré Maior do método de Salviani Vol. II; 

. “Humouresque”, Carl Nielsen 
 

Descrição da aula: 
A aula de 22 de outubro iniciou-se com a escala de Fá Maior na extensão de duas 

oitavas, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados 

os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em 
quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando na nota Fá, na extensão de duas oitavas 
e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. Foram 
feitas as seguintes articulações: 4 ligadas e 5 articuladas; 2 articuladas e 3 ligadas. O 

aluno não demonstrou quaisquer dificuldades na execução deste exercício. 

 Passando aos estudos, o aluno executou os estudos da tonalidade de Ré Maior 
do método de Salviani vol. II, acompanhado do metrónomo que marcava a semínima 

igual a oitenta. Esta secção do método já tinha sido estudada em aulas anteriores, mas 
desta vez foi solicitado ao aluno que os tocasse à pulsação indicada, semínima igual a 

oitenta. Os estudos interpretados pelo aluno estavam bem e sem erros maiores a 
apontar. 

 De seguida, o aluno interpretou o “Humouresque” de Carl Nielsen, peça escrita 
para oboé e piano. Nesta aula, o foco principal foi trabalhar o contraste de dinâmicas. Na 

interpretação do aluno, as diferenças entre os pianos e os fortes eram poucas, e também 
os crescendos e diminuendos estavam pouco exagerados. Deste modo, foi mais uma vez 

solicitado ao aluno que tocasse numa pulsação mais lenta, e que exagerasse ao máximo 

todos os contrastes dinâmicos indicados na partitura. Alguns contrastes já se faziam 
ouvir, mas mesmo assim os pianos não eram suficientes. De notar também, que ao pedir 

ao aluno que executasse as secções mais piano, havia uma tendência de apertar 
demasiado a palheta, piorando assim a qualidade do som e afinação. Foi lembrado ao 
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aluno que o piano deve ser executado com mais pressão do diafragma, e menos força na 

embocadura, e instantaneamente se notaram melhorias. Também os fortes estavam 
pouco convincentes, pelo que foi solicitado ao aluno que tocasse à vontade e soprasse 

mais com os lábios relaxados. Depois de todas estas indicações, o aluno tocou o 

andamento mais uma vez, de início ao fim, e foram notadas melhorias significativas. Foi 
marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 24/out/2019 
Aula nº 6 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Sol Maior e relativas menores; 

. “Humouresque”, de Carl Nielsen. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 24 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o 

aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 
altura, repetindo três vezes. 

De seguida, o aluno executou a escala de Sol M na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão possível do instrumento, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor 

natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram 
executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira 

secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Sol, na extensão de duas 

oitavas e com diferentes articulações. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na 
execução do exercício. 

Posteriormente, o aluno executou a peça “Humouresque”, de Carl Nielsen. Nesta 
aula foi continuado o trabalho realizado na aula anterior. A professora cooperante 

introduziu as suas ideias de fraseado e dinâmicas, que estavam em concordância com as 
ideias transmitidas pela professora estagiária na aula anterior. O foco desta aula foi nas 

dinâmicas, pelo que foi nisso que a professora cooperante mais insistiu: maiores 
contrastes entre o piano e o forte, e crescendos e diminuendos mais progressivos e 

definidos. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 - 12h35 Data: 29/out/2019 
Aula nº 7 

AULA DADA 
 

Pl
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ifi
ca
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani Vol. II; 
Método de Giamperi; “Humouresque”, Carl 

Nielsen 

Conteúdos Escala de Sol Maior e relativas menores; 

Estudos em Ré Maior do método de Salviani Vol. 
II; 

Estudo nº 14 e 15 do método de Giamperi; 
“Humouresque”, Carl Nielsen 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

articulação, dinâmicas e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Escala de Sol Maior e relativas menores; 

. Estudos em Ré Maior do método de Salviani Vol. II; 

. Estudo nº 14 e 15 do método de Giamperi; 

. “Humouresque”, Carl Nielsen 
 

Descrição da aula: 

A aula de 29 de outubro iniciou-se com a escala de Sol Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando na nota Sol, na 
extensão de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram 

demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 

articulação em questão e imitar. Foram feitas as seguintes articulações: 3 ligadas, 2 
articuladas e 2 ligadas; ligadas de duas em duas. O aluno não demonstrou quaisquer 

dificuldades na execução deste exercício. 
 Passando aos estudos, o aluno executou os estudos da tonalidade de Ré Maior 

do método de Salviani vol. II, acompanhado do metrónomo que marcava a semínima 
igual a oitenta. Esta secção do método já tinha sido estudada em aulas anteriores, mas 

desta vez foi solicitado ao aluno que os tocasse à pulsação indicada, semínima igual a 
oitenta. Os estudos interpretados pelo aluno estavam bem e sem erros maiores a 

apontar. De seguida, o aluno interpretou os estudos nº 14 e 15 do método de Giamperi. 
Ambos os estudos estavam bem preparados tecnicamente, pelo que foi trabalhado o 

fraseado de forma lenta e exagerada. 

 De seguida, o aluno interpretou o “Humouresque” de Carl Nielsen, peça escrita 
para oboé e piano. Foi feito um ensaio geral com a pianista acompanhadora, de modo a 

preparar a obra para a apresentação na audição do departamento de sopros e 
percussão. O ensaio serviu essencialmente para que o aluno se ambientasse à obra com 

o acompanhamento. De modo geral, o aluno mostrou avanços a nível de contrastes 
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dinâmicos e de articulação. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por 

terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 - 12h35 Data: 05/nov/2019 
Aula nº 8 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani Vol. II; 
Concerto de Albinoni; Sonata em Sol Maior op. 13 

Nº 4, de G. Sammartini. 

Conteúdos Escala de Láb Maior e relativas menores; 

1º andamento do Concerto de Albinoni; 
1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 

4, de G. Sammartini. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 
articulação, dinâmicas e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Escala de Sol Maior e relativas menores; 

. 1º andamento do Concerto de Albinoni; 

. 1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 4, de G. Sammartini. 
 

Descrição da aula: 
A aula de 5 de novembro iniciou-se com a escala de Láb Maior na extensão de 

possível do instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando na nota Láb, na 
extensão de possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações 

foram demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 
articulação em questão e imitar. Foram feitas as seguintes articulações: 1 articulada e 2 

ligadas; 4 ligadas e 4 articuladas. O aluno não demonstrou quaisquer dificuldades na 

execução deste exercício. 
Foi feita uma primeira leitura aos primeiros andamentos do Concerto de Albinoni e 

da Sonata de Sammartini. Ambos estavam tecnicamente aprendidos, apesar de planos e 
sem fraseado. No Concerto de Albinoni foi solicitado ao aluno que atribuísse o fraseado 

de acordo com as o tipo de frase escrita. Neste concerto, o fraseado a executar está 
claramente descrito na partitura, e por isso basta fazer uma breve análise da parte para o 

compreender. A professora estagiária sugeriu que o aluno completasse essa mesma 
análise, de modo a que o aluno chegue por si só ao fraseado ideal. Usando a mesma 

estratégia, o aluno executou o início da Sonata de Sammartini, propondo o seu fraseado 
tendo em conta a análise da partitura. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por 

terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 07/nov/2019 
Aula nº 9 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Fá# Maior e relativas menores; 

. 1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº 4, de G. Sammartini. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 7 de novembro iniciou-se com a escala de Fá# M na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão possível do instrumento, articuladas e ligadas, e na seguinte 
ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas 

menores foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para 
finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Fá#, 

na extensão de duas oitavas e com diferentes articulações. O aluno não mostrou 
qualquer dificuldade na execução do exercício. 

De seguida, o aluno executou 1º andamento da Sonata de G. Sammartini. Nesta 
aula foram trabalhados os ornamentos e as dinâmicas. Nesta obra, os trilos e mordentes 

têm um papel fundamental na condução de frase, sendo por isso essencial que estes 

ornamentos sejam executados de forma precisa e rigorosa. A professora cooperante 
insistiu então nesta questão, marcou o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 - 12h35 Data: 12/nov/2019 
Aula nº 10 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani Vol. II; 
“Humouresque”, Carl Nielsen 

Conteúdos Escala de Sol Maior e relativas menores; 
Estudos em Ré Maior do método de Salviani Vol. 

II; 
“Humouresque”, Carl Nielsen 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

articulação, dinâmicas e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Escala de Sol Maior e relativas menores; 

. Estudos em Ré Maior do método de Salviani Vol. II; 

. “Humouresque”, Carl Nielsen 
 

Descrição da aula: 
A aula de 12 de novembro iniciou-se com a escala de Sol Maior na extensão de 

duas oitavas, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando na nota Sol, na 
extensão de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram 

demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 
articulação em questão e imitar. O aluno não demonstrou quaisquer dificuldades na 

execução deste exercício. 

 Passando aos estudos, o aluno executou o estudo nº 11 do método de Salviani 
vol. II, acompanhado do metrónomo que marcava a semínima igual a oitenta. Este estudo 

já tinha sido tocado na aula anterior, mas de modo a regularizar a pulsação, foi indicado 
ao aluno que o estudasse com ritmos e articulações diferentes. Deste modo, o aluno 

apresentava visíveis melhorias e por isso avançou para os estudos seguintes. Os estudos 
nº 12 e 13 não apresentavam dificuldades, sendo que foram tocados de forma regular e 

precisa. 
De seguida, o aluno interpretou o “Humouresque” de Carl Nielsen, peça escrita 

para oboé e piano. A pulsação já estava ligeiramente mais rápida e parecida ao que é 
solicitado pelo compositor. Nesta aula em particular foram trabalhadas as appoggiaturas 

e as articulações. O aluno apresentava dificuldades na divisão das figuras para a correta 

realização das appoggiaturas, pelo que lhe foi pedido que isolasse os tempos com essa 
ornamentação e que os tocasse numa pulsação mais lenta. Gradualmente foi-se 

aumentado a pulsação, de modo a alcançar a pulsação desejada. No final deste pequeno 
exercício, as appoggiaturas já estavam corretamente executadas. No parâmetro da 
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articulação, foi pedido ao aluno que tocasse todo o início do andamento a uma pulsação 

mais lenta, mas exagerando bastante todas as articulações que estavam indicadas na 
partitura. As notas em stacatto já estavam mais curtas e leves, sendo essa a principal 

dificuldade do aluno neste parâmetro. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por 

terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 - 12h35 Data: 19/nov/2019 
Aula nº 11 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Brod; Concerto 
de Albinoni. 

Conteúdos Escala de Láb Maior e relativas menores; 
Estudos nº 3 e 4 do método de Brod; 

1º andamento do Concerto de Albinoni. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 
articulação, dinâmicas e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Láb Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 3 e 4 do método de Brod; 

. 1º andamento do Concerto de Albinoni. 
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Descrição da aula: 

A aula de 19 de novembro iniciou-se com a escala de Láb Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando na nota Láb, na 

extensão de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram 
demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 

articulação em questão e imitar. Uma das articulações usadas foi a de duas notas em 
stacatto e duas notas em tenuto. O aluno não demonstrou quaisquer dificuldades na 

execução deste exercício. 

 De seguida, o aluno executou o estudo nº 3 e 4 do método de Brod. Estes são 
estudos que, apesar de pedirem uma pulsação consideravelmente elevada, pedem 

fraseados bem definidos e concretos. Em ambos os estudos, era notória ainda a falta de 
maturidade de fraseado e musicalidade. De modo a ultrapassar esta questão, a 

professora estagiária sugeriu que o aluno repetisse o estudo nº 3 do início, numa 
pulsação mais lenta, e atribuindo importância a todas notas. Depois deste exercício, foi 

pedido ao aluno que regressasse ao início e construísse frases mais longas. Dada a 
resposta positiva por parte do aluno, avançou-se para a última parte da aula. 

Foi feita uma leitura completa do 1º andamento do Concerto de Albinoni, e eram já 

notórias as melhorias quando comparando com as aulas anteriores. As frases estavam 
definidas e a sonoridade era agradável. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada 

por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 - 12h35 Data: 26/nov/2019 
Aula nº 12 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Brod; Sonata 
em Sol Maior op. 13 Nº4 de Giuseppe 

Sammartini. 

Conteúdos Escala de Mi Maior e relativas menores; 

Estudos nº 5 e 6 do método de Brod; 
1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº4 

de Giuseppe Sammartini. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 
articulação, dinâmicas e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Escala de Mi Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 5 e 6 do método de Brod; 

. 1º andamento da Sonata em Sol Maior op. 13 Nº4 de Giuseppe Sammartini. 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 26 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o 

aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
De seguida, o aluno executou novamente a escala de Mi Maior na extensão de 

duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 
foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Mi, na extensão de 

duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 

professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 
imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução deste exercício. 

Posteriormente, o aluno executou os estudos nº 5 e 6 do método de Brod. O 
primeiro, estava tecnicamente aprendido, mas “verde” na interpretação e musicalidade. 

Mais uma vez, o estudo foi dividido em secções, e foi trabalhado em frases individuais. 
Depois, as pequenas frases juntaram-se para criar secções maiores até chegar ao estudo 

completo. 
Já na Sonata em Sol Maior op. 13 Nº4 de Giuseppe Sammartini, foram 

acrescentadas todas as ornamentações que ainda não estavam incluídas, como 
apogiaturas e trilos. Alguns dos trilos tiveram que ser trabalhados individualmente, para 

que a duração e terminação fossem coerentes com as figuras nas quais se encontravam. 

O aluno demonstrou ter alguma dificuldade na coordenação dos dedos, pelo que foi 
trabalhado o seguinte exercício: 
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. Em compassos de quatro tempos, executar quatro semínimas, quatro figuras 

de duas colcheias, quatro tercinas de um tempo e quatro figuras de quatro 
semicolcheias, alternando entre as notas inferiores e superiores de cada trilo. 

Depois da execução deste exercício, os trilos estavam regulares e com a duração 
correta, pelo que foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada.  
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 28/nov/2019 
Aula nº 13 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Réb Maior e relativas menores; 

. 1º andamento do Concerto de Albinoni. 
 
Descrição da aula: 

A aula de dia 28 de novembro começou pela escala de Réb Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Réb, na extensão 

de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas 
pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão 

e imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução deste exercício. 
De seguida, foi feito ensaio do 1º andamento do Concerto de Albinoni com o 

acompanhamento de piano. Este ensaio foi essencial para a preparação da obra para a 

prova trimestral. O aluno mostrou confiança e conforto, apesar de o fraseado ainda não 
estar completamente claro. Foi marcado trabalho de casa e a aula foi dada por 

terminada. 
  



 

 144 

Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 03/dez/2019 
Aula nº 14 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Láb Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 3, 4 e 5 do método de Brod; 

. 1º andamento do Concerto de Albinoni. 

 
Descrição da aula: 

A aula de dia 3 de dezembro serviu como aula de preparação para a prova 
trimestral e começou com a escala de Láb Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Ré, na extensão de 
duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 

professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 
imitar. O aluno executou sem dificuldade todos os parâmetros da escala. 

Posteriormente, o aluno executou os estudos nº 3, 4 e 5 do método de Brod, 
tocando os dois estudos de início ao fim. Os estudos revelaram um fraseado sólido e 

consistente, estando a professora cooperante satisfeita com o desempenho do aluno. 
De seguida, o aluno tocou o 1º andamento do Concerto de Albinoni, e também 

este se mostrava consiste no fraseado e na sonoridade. Foi marcado trabalho de casa e 

a aula foi dada por terminada. 
  



 

 

 

145 

Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 12/dez/2019 
Aula nº 15 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Brod. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Mib Maior e relativas menores; 

Estudos nº 6 e 7 do método de Brod. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

articulação, dinâmicas e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 

Conteúdos da aula: 

. Escala de Mib Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 6 e 7 do método de Brod. 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 12 de dezembro foi a aula escolhida pelo professor orientador, 
professor Jean-Michel Garetti, para assistir e realizar a avaliação da professora 

estagiária. Devido a uma atividade da Escola Artística do CMACG, o aluno chegou 30 

minutos mais tarde, e a aula teve apenas cerca de 20 minutos de duração.  
De forma a iniciar a aula, o aluno começou com a escala de Mib Maior na 

extensão de duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). 
Posteriormente foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, 

invertido em três e invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima 
da dominante, também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas 

menores, estas foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na 
seguinte ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas 

relativas menores foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. 
Para finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no 

Mib, na extensão de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram 

demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 
articulação em questão e imitar. O aluno teve particular dificuldade na emissão do Mib 

sobreagudo, pelo que houve a necessidade de experimentar diferentes dedilhações de 
forma a perceber qual a mais adequada ao aluno e instrumento. 

No estudo nº 6 de do método de Brod, a parte da técnica digital estava bem 
aprendida, mas faltava ainda o carácter e a articulação necessários. Deste modo, foi 

solicitado ao aluno que recomeçasse numa pulsação mais lenta, e que exagerasse as 
articulações descritas na partitura. Depois de algumas pautas de exemplo, era notório 

que o aluno teria já compreendido o que estava a ser pedido pela professora estagiária. 

No estudo seguinte, o aluno apresentava particulares dificuldades nos rápidos saltos 
entre oitavas. Dada a falta de tempo, foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por 

terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 – 12h35 Data: 17/dez/2019 
Aula nº 16 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Brod. 

Conteúdos Escala de Si Maior e relativas menores; 
Estudos nº 7 do método de Brod; 

Confeção de palhetas. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

articulação, dinâmicas e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Si Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 7 do método de Brod 

. Confeção de palhetas. 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 17 de dezembro começou com a escala de Si Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Si, na extensão de 

duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 
professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 

imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução do exercício. 
Posteriormente, tocou o estudo nº 7 do método de Brod. O aluno tocou o estudo 

de início ao fim sem qualquer paragem ou dificuldade. As dinâmicas estavam bem 

presentes, assim como o fraseado. A única indicação dada pela professora estagiária foi 
no sentido de o aluno melhorar a sua embocadura nas notas mais agudas, de forma a 

não apertar a palheta e soprar à vontade. 
Sendo esta a última aula do 1º período, foram confecionadas palhetas, foi 

marcado o trabalho de casa para as férias de natal e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 – 12h35 Data: 07/jan/2020 
Aula nº 17 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Salviani vol. II, 
Método de Brod, “Sarabande et Allegro”, de 

Gabriel Grovlez. 

Conteúdos Escala de Mi Maior e relativas menores; 

Estudos nº 13 e 14 do método de Salviani, vol. II; 
Estudos nº 8 e 9 do método de Brod; 

“Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 
articulação, dinâmicas e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Escala de Mi Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 13 e 14 do método de Salviani, Vol. II; 

. Estudos nº 8 e 9 do método de Brod; 

. “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 7 de janeiro começou com a escala de Mi Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Mi, na extensão de 
duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 

professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 

imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução do exercício. 
 Posteriormente, o aluno executou os estudos nº 13 e 14 do método de Salviani, 

Vol. II. O aluno mostrou ter preparado muito bem estes estudos, sendo que não teve 
qualquer erro de notas ou ritmo. Passando ao estudo nº 8 do método de Brod, o aluno 

mostrou bastantes dificuldades técnicas na execução do exercício. Sendo este um estudo 
que trabalha os saltos entre as notas, é essencial iniciar o trabalho numa pulsação lenta. 

A professora estagiária sugeriu ao aluno que estudasse o exercício à colcheia, e que 
soprasse de forma contínua e sem quebras. Depois de uma pequena demonstração pela 

professora estagiária, o aluno executou os primeiros compassos do estudo numa 
velocidade lenta e com fraseados longos e definidos. Sucedeu-se o estudo nº 10, estudo 

esse em que o aluno revelou a mesma dificuldade do estudo anterior. Fazendo a mesma 

sugestão que já tinha sido feita no exercício anterior, prosseguimos para a peça 
“Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 

 Nesta aula foi trabalhada a primeira secção da obra, e o aluno mostrou 
particulares dificuldades na execução regular das passagens mais rápidas. Deste modo, 

a professora estagiária pediu ao aluno que as executasse numa velocidade mais lenta e 
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com ritmos diferentes. O aluno executou a primeira passagem, dividindo-a em pequenas 

secções e executou-a também ritmos e articulações dados pela professora estagiária. 
Depois de conseguir tocar os pequenos grupos de quatro notas, a professora estagiária 

pediu ao aluno que tocasse as passagens em grupos de agora oito notas, e que fosse 

agrupando até chegar à passagem completa. O aluno executou o exercício solicitado 
pela professora estagiária, e as melhorias foram notadas. Foi marcado o trabalho de casa 

e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 09/jan/2020 
Aula nº 18 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Fá# Maior e relativas menores; 

. “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 9 de janeiro começou com a escala de Fá# Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Fá#, na extensão 
de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas 

pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão 

e imitar. O aluno executou sem dificuldade todos os parâmetros da escala. 
De seguida, o aluno tocou a peça “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. Foi 

feita uma leitura geral à primeira secção da obra, e a professora cooperante apontou os 
pontos a melhorar e rever: contraste de dinâmicas, contraste de articulação e falta de 

musicalidade e expressão. Em comparação com a aula anterior, o aluno mostrou ter 
trabalhado as passagens referidas no relatório anterior, apesar de que agora estavam 

precipitadas. De modo a combater esta tendência, foi novamente sugerido ao aluno pela 
professora cooperante que trabalhasse as mesmas passagens com o auxílio do 

metrónomo e a uma pulsação mais lenta. O aluno reiniciou a obra e, a pedido da 

professora cooperante, exagerou as dinâmicas, de modo a encontrar o fraseado mais 
adequado. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
  



 

 

 

153 

Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 – 12h35 Data: 14/jan/2020 
Aula nº 19 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: “Sarabande et Allegro”, de 
Gabriel Grovlez. 

Conteúdos Escala de Réb Maior e relativas menores; 
“Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

articulação, dinâmicas e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Réb Maior e relativas menores; 

. “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 14 de janeiro começou com a escala de Réb Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Réb, na extensão 

de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas 
pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão 

e imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução do exercício. 
Passando à peça “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez, o aluno mostrou 

bastantes desenvolvimentos desde a última aula dada (07/01). Mesmo assim, a 

professora estagiária continuou a frisar a importância de um fraseado consistente e 
convincente. Demonstrando no seu próprio instrumento, a professora estagiária tocou as 

passagens que julgava necessitarem de mais trabalho. O aluno, ao imitar o que tinha sido 
tocado pela professora, mostrou compreender aquilo que lhe estava a ser pedido, e por 

isso avançou-se para uma primeira leitura da segunda secção da obra. Com esta leitura 
ficou claro que o aluno teria ainda de trabalhar o andamento numa pulsação mais lenta. 

Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 16/jan/2020 
Aula nº 20 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Mib Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 8 do método de Brod. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 16 de janeiro começou com a escala de Mib Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Mib, na extensão 
de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas 

pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão 

e imitar. O aluno executou sem dificuldade todos os parâmetros da escala. 
De seguida, o aluno interpretou novamente o estudo nº 8 de Brod. Na aula 

anterior em que o tocou, o aluno mostrou particulares dificuldades nas passagens e 
saltos entre as notas. Nesta aula essas dificuldades estavam ultrapassadas e foi 

trabalhado o aspeto do fraseado. Foi proposto ao aluno que imaginasse grandes frases e 
que as construísse. Num jogo de imitação entre a professora cooperante e o aluno, este 

último mostrou grandes melhorias de fraseado depois de executar o exercício. Foi 
marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 – 12h35 Data: 21/jan/2020 
Aula nº 21 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Brod; 
“Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 

Conteúdos Escala de Sol Maior e relativas menores; 
Estudo nº 9 do método de Brod; 

“Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 
articulação, dinâmicas e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Sol Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 9 do método de Brod; 

. “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 21 de janeiro começou com a escala de Sol Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Sol, na extensão 

de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas 
pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão 

e imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução do exercício. 
De seguida, o aluno tocou o estudo nº 9 do método de Brod de início ao fim. O 

aluno ainda mostrava insegurança em algumas passagens, e por isso cada uma delas foi 

trabalhada individualmente. Numa pulsação mais lenta, o aluno tocou cada passagem 
com ritmos variados, de forma a trabalhar a fluidez entre as notas. Depois de algumas 

repetições, o aluno começou a melhorar as passagens, pelo que se avançou para a peça. 
Passando à peça “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez, o aluno mostrava 

ainda não ter um fraseado consistente por isso foi trabalhado esse aspeto. Foi pedido ao 
aluno que cantasse as frases com o fraseado exagerado. Depois de perceber que 

mesmo ao cantar o aluno não estava a frasear corretamente, foi pedido ao aluno que 
fizesse uma breve análise da sua partitura. Com recurso ao que o compositor deixou já 

assinalado, o aluno “desbloqueou” e compreendeu que criar as frases seria mais fácil do 

que estaria à espera. Depois de repetir novamente a primeira secção, foi marcado o 
trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 23/jan/2020 
Aula nº 22 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Sib Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 7 do método de Brod. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 23 de janeiro começou com a escala de Sib Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Sib, na extensão 
de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas 

pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão 

e imitar. O aluno executou sem dificuldade todos os parâmetros da escala. 
Posteriormente, o aluno interpretou novamente o estudo nº 7 de Brod. Nesta aula 

foi trabalhada a afinação no registo médio-agudo com recurso a este estudo. Partindo 
das notas mais graves, o aluno exercitou os saltos para as notas do registo superior. 

Devido a este exercício, o aluno executou as passagens com melhor afinação e controlo. 
Por falta de tempo, foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 – 12h35 Data: 28/jan/2020 
Aula nº 23 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Método de Brod. 

Conteúdos Escala de Lá Maior e relativas menores; 
Estudo nº 10 e 11 do método de Brod. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

articulação, dinâmicas e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Lá Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 10 e 11 do método de Brod. 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 28 de janeiro começou com a escala de Lá Maior na extensão 
possível do instrumento, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). 

Posteriormente foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, 

invertido em três e invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima 
da dominante, também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas 

menores, estas foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na 
seguinte ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas 

relativas menores foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. 
Para finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no 

Lá, na extensão possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações 
foram demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 

articulação em questão e imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução 
do exercício. 

De seguida, o aluno tocou o estudo nº 10 do método de Brod de início ao fim. Este 

é um estudo que requer um grande controlo a nível de embocadura e resistência, sendo 
essa a maior dificuldade do aluno na execução deste estudo. Foi pedido ao aluno que 

acompanhasse todas as notas em todos os registos. Deste modo, o aluno passou a 
executar o estudo com mais homogeneidade entre os registos. Passando ao estudo nº 11 

do mesmo método, o aluno mostrou ter dificuldades semelhantes às do estudo anterior. 
O aluno repetiu o estudo mais uma vez, acompanhando as notas entre registos. Foi 

marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 30/jan/2020 
Aula nº 24 

AULA ASSISTIDA 
 
 
O aluno não compareceu por estar na audição de departamento. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 – 12h35 Data: 04/fev/2020 
Aula nº 25 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: Concerto de Albinoni. 

Conteúdos Escala de Láb Maior e relativas menores; 
1º andamento do Concerto de Albinoni. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

articulação, dinâmicas e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Láb Maior e relativas menores; 

. 1º andamento do Concerto de Albinoni. 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 4 de fevereiro começou com a escala de Láb Maior na extensão 
possível do instrumento, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). 

Posteriormente foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, 

invertido em três e invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima 
da dominante, também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas 

menores, estas foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na 
seguinte ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas 

relativas menores foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. 
Para finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no 

Láb, na extensão possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas 
articulações foram demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa 

identificar a articulação em questão e imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na 
execução do exercício. 

Posteriormente, o aluno interpretou o 1º andamento do Concerto de Albinoni para 

oboé. Neste andamento, o aluno mostrou estar confortável com a técnica, apesar de 
ainda mostrar pouco fraseado e expressividade. De modo a conhecer melhor a parte da 

orquestra, enquanto o aluno executava a sua parte, a professora estagiária executava 
uma parte reduzida da orquestra/piano. Com este exercício, foi notada uma melhoria na 

expressividade do aluno. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 – 12h35 Data: 11/fev/2020 
Aula nº 26 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Metrónomo; Partituras: “Sarabande et Allegro”, de 
Gabriel Grovlez. 

Conteúdos Escala de Fá# Maior e relativas menores; 
“Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 

articulação, dinâmicas e condução do ar. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Fá# Maior e relativas menores; 

. “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 
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Descrição da aula: 

A aula de dia 11 de fevereiro começou com a escala de Fá# Maior na de duas 
oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Fá#, na extensão 

de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas 
pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão 

e imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução do exercício. 
Nesta aula foi trabalhada, especificamente, a segunda secção da obra, o Allegro. 

Neste andamento foram trabalhadas algumas passagens rápidas que ainda não estavam 

completamente regulares. Depois de dividir as passagens em grupos pequenos, esses 
grupos foram trabalhados com ritmos variados e só depois agrupados de novo até formar 

a passagem completa. Depois de desbloquear as passagens que não estavam regulares, 
foi dada uma leitura pela subsecção de Cantabile. Esta secção da obra exige um grande 

controlo de sonoridade e afinação, pelo que foi frisada a importância do trabalho 
continuado em casa de notas longas. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada 

por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 13/fev/2020 
Aula nº 27 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Lá Maior e relativas menores; 

. “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 20 de fevereiro começou com a escala de Lá Maior na extensão 
possível do instrumento, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). 

Posteriormente foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, 
invertido em três e invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima 

da dominante, também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas 
menores, estas foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na 

seguinte ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas 
relativas menores foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. 

Para finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no 
Lá, na extensão possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações 

foram demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 

articulação em questão e imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução 
do exercício. 

De seguida, o aluno apresentou a peça “Sarabande et Allegro” de Gabriel Grovlez. 
Nesta aula, a professora cooperante regressou à primeira secção e trabalhou as 

questões da sonoridade e da afinação. O aluno mostrou algumas dificuldades na 
execução de certas passagens, nas quais teria que manter a afinação e sonoridade. Foi 

sugerido ao aluno que trabalhasse o exercício de Ré Cromático em casa todos os dias, 
até à aula seguinte. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 – 12h35 Data: 18/fev/2020 
Aula nº 28 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura; 

Aperfeiçoamento do uso de dinâmicas e 
articulações; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: “Sarabande et Allegro”, de Gabriel 
Grovlez. 

Conteúdos “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como: 
articulação, dinâmicas e condução do ar. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 

 

Conteúdos da aula: 

. “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 
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Descrição da aula: 

Na aula de dia 18 de fevereiro foi feito o ensaio com piano para preparação da 
prova trimestral. 

Este ensaio foi essencial para que o aluno se sentisse confortável e confiante em tocar 

com o acompanhamento do piano. O aluno anotou todas as intervenções do piano que 
antecedem as suas entradas e prestou também atenção às sonoridades que o 

acompanhamento proporciona. Foram feitas duas leituras completas da obra, mas o 
aluno mostrava ainda alguma dificuldade em manter a pulsação na segunda secção da 

obra. A professora estagiária sugeriu que o aluno mantivesse uma articulação curta e 
viva, para poder acompanhar a pulsação ideal. Depois deste ensaio, foi marcado o 

trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 10h20 – 11h05 Data: 20/fev/2020 
Aula nº 29 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Ré Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 12 do método de Brod. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 20 de fevereiro começou com a escala de Ré Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Ré, na extensão de 
duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 

professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 

imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução do exercício. 
O estudo apresentado nesta aula, estudo nº 12 do método de Brod, mostrava 

ainda não estar completamente dominado. O aluno mostrou não ter ainda trabalhado este 
estudo de forma eficiente, e por isso a professora cooperante decidiu dar a aula por 

terminada antes da hora de fim. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 – 12h35 Data: 27/fev/2020 
Aula nº 30 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Dó Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 12 do método de Brod. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 20 de fevereiro começou com a escala de Dó Maior na extensão de 
duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). Posteriormente 

foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Dó, na extensão de 
duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 

professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 

imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução do exercício. 
 De seguida, o aluno apresentou novamente o estudo nº 12 do método de Brod. 

Nesta aula, o aluno mostrou ter trabalhado a fundo o estudo proposto. Deste modo, tocou 
o estudo de início ao fim, sendo que depois se trabalharam os aspetos melódicos e 

expressivos do estudo. De forma a que o aluno compreendesse a forma como deveria 
frasear, a professora cooperante tocou também o estudo com frases bem definidas. 

Depois de executar mais uma vez o estudo, foi marcado o trabalho de casa e a aula foi 
dada por terminada. 
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Aluno: Aluno B Grau: 4º 
Horário: 11h50 – 12h35 Data: 03/mar/2020 
Aula nº 31 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Escala de Sol# Maior e relativas menores; 

. Escolha dos estudos para a prova: 

. Estudos nº 8, 10 e 11 do método de Brod; 

. “Sarabande et Allegro”, de Gabriel Grovlez. 
 
Descrição da aula: 

A aula de dia 3 de março foi a aula na qual foi escolhido o repertório para a prova 
trimestral a realizar no dia 12 do mesmo mês. Começou com a escala de Sol# Maior na 

extensão de duas oitavas, intercalando articulações (ligada, articulada e em tenuto). 
Posteriormente foram executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, 

invertido em três e invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima 

da dominante, também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas 
menores, estas foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na 

seguinte ordem: menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas 
relativas menores foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. 

Para finalizar esta primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no 
Sol#, na extensão de duas oitavas e com diferentes articulações. Estas articulações 

foram demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 
articulação em questão e imitar. O aluno não mostrou qualquer dificuldade na execução 

do exercício. 
 De seguida, o aluno apresentou os estudos nº 8, 10 e 11 do método de Brod sem 

paragens, para simular a situação de prova. No geral, os estudos estavam bem 

trabalhados, faltando algum contraste a nível dinâmico. Foi pedido ao aluno, pela 
professora cooperante, que exagerasse nas dinâmicas e fraseado e que tivesse isso em 

mente no dia da prova. 
 Posteriormente, o aluno interpretou a peça “Sarabande et Allegro”, do compositor 

Gabriel Grovlez. Foi feita uma leitura geral da obra e a aula foi dada por terminada. 
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6.3. Planificações e Relatórios do Aluno C 
 

Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 08/out/2019 
Aula nº 1 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 
do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 

relacionados com a postura, a afinação e as 
dinâmicas. 

Aperfeiçoamento da qualidade de som; 
Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 

Escala de Ré Maior e relativas menores; 
Estudos nº 6 e 7 do método “Hinke” 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 

qualidade do som, postura e afinação. 
Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Ré Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 6 e 7 do método “Hinke”. 
 
Descrição da aula: 

A aula de 8 de outubro foi a primeira aula dada pela professora estagiária. A 
orientadora cooperante, Fernanda Amorim, procedeu à apresentação da professora 

estagiária e deu indicação para iniciar a aula.  

A aula começou com um exercício de palheta, no qual o aluno deve tocar a nota 
Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, repetindo três 

vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Ré Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Ré, na extensão de duas oitavas e 
com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 
aluno demonstrou particulares dificuldades na execução do exercício, principalmente por 

falta de trabalho em casa. Foi pedido ao aluno que preparasse esta escala novamente 
para a aula seguinte. 

O aluno executou em primeiro lugar o estudo nº 6 do método “Hinke”. De um 
modo geral, o aluno mostrou ter preparado o estudo, apesar de ainda a uma velocidade 

lenta. Passando ao estudo nº 7 do mesmo método, o aluno mostrou bastantes 
dificuldades na execução do estudo, também por falta de estudo em casa. Foi solicitado 

ao aluno que trabalhasse este estudo em casa, solfejando e a uma pulsação lenta. Foi 

marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 10/out/2019 
Aula nº 2 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Ré Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 7 e 8 do método “Hinke”. 

 
Descrição da aula: 

A aula de dia 10 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o 
aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Ré Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Ré, na extensão de duas oitavas e 
com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. 
Comparando com a aula anterior, era notório que o aluno teria trabalhado a escala como 

lhe tinha sido solicitado. Apresentou menos dificuldades, apesar de ainda ter algumas 
dúvidas na execução da escala cromática. Foi então sugerido ao aluno que trabalhasse o 

exercício de “Ré Cromático”, de modo a ultrapassar as dificuldades técnicas da escala 

cromática. 
 Posteriormente, o aluno executou o estudo nº 7 do método “Hinke”. O aluno tocou 

o estudo de início ao fim, mostrando ter dominado a técnica e as dificuldades que 
apresentava na aula anterior. Passando ao estudo nº 8, o aluno mostrou muitas 

dificuldades técnicas, nomeadamente ao nível rítmico e de solfejo. Mais uma vez, o aluno 
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demonstrou não ter preparado o estudo da forma esperada. Foi marcado o trabalho de 

casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 15/out/2019 
Aula nº 3 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 

relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Láb Maior e relativas menores; 

Estudos nº 8 do método “Hinke” 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Láb Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 8 do método “Hinke”. 
 
Descrição da aula: 

A aula de 15 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Láb Maior na extensão possível do 
instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Láb, na extensão 
possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram 

demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 

articulação em questão e imitar. O aluno demonstrou não ter o hábito de estudar escalas 
em casa, e por isso teve muitas dificuldades na execução do exercício. Admitiu também 

não ter trabalhado a escala em casa.  
Já na parte final da aula, o aluno executou o estudo nº 8 do método “Hinke”. 

Depois de tentar executar o estudo de início ao fim, foi solicitado ao aluno que solfejasse 
a primeira secção. O aluno mostrou muitas dificuldades na leitura das notas e ritmo, pelo 

que repetiu até conseguir solfejar essa mesma secção. Foi marcado o trabalho de casa e 
a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 17/out/2019 
Aula nº 4 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Láb Maior e relativas menores; 

. Estudos nº 8 do método “Hinke”. 

 
Descrição da aula: 

A aula de dia 17 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o 
aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Láb Maior na extensão possível do 

instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Láb, na extensão 
possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram 

demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 
articulação em questão e imitar. Algumas melhorias foram notadas, mas mesmo assim o 

aluno apresentou particulares dificuldades na execução dos arpejos e das relativas 
menores. 

Posteriormente, o aluno executou o estudo nº 8 do método “Hinke”. O aluno 

continuou a mostrar muitas dificuldades na leitura do estudo. A professora cooperante 
pediu ao aluno que solfejasse o estudo, mas, por não o ter preparado devidamente desde 

a aula anterior, deu muitos erros e teve que parar muitas vezes. Foi marcado o trabalho 
de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 22/out/2019 
Aula nº 5 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Lá Maior e relativas menores; 

Estudos nº 8 do método “Hinke” 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Lá Maior e relativas menores. 
 
Descrição da aula: 

A aula de 22 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Lá Maior na extensão possível do 

instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Lá, na extensão 
possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram 

demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 
articulação em questão e imitar. Nesta aula o aluno demonstrou imensas dificuldades na 

execução do exercício, sendo que este acabou por tomar a aula completa. A professora 

cooperante acabou por intervir, avisando o aluno de que deveria estudar mais em casa e 
que este não estaria no nível esperado. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada 

por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 24/out/2019 
Aula nº 6 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Lá Maior e relativas menores. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 24 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o 
aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Lá Maior na extensão possível do 

instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 
executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Lá, na extensão 
possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram 

demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 
articulação em questão e imitar. Algumas melhorias foram notadas, mas mesmo assim o 

aluno apresentou particulares dificuldades na execução dos arpejos e das relativas 
menores. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 29/out/2019 
Aula nº 7 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Lá Maior e relativas menores; 

Estudos nº 8 do método “Hinke” 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Lá Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 8 do método “Hinke”. 
 
Descrição da aula: 

A aula de 29 de outubro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Lá Maior na extensão possível do 
instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 
invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 

também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 
foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 

menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 
foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 

primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Lá, na extensão 
possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram 

demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 

articulação em questão e imitar. Nesta aula o aluno demonstrou algumas dificuldades na 
execução do exercício proposto, nomeadamente na escala cromática, denotando falta de 

estudo em casa. 
De seguida, o aluno tocou o estudo nº 8 do método de “Hinke”. Apesar de mostrar 

ainda algumas dificuldades de leitura, o aluno conseguiu executar o estudo. Foram 
trabalhados aspetos como articulação e afinação, e no final o aluno tocou o estudo 

completo, já com menos dificuldades. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada 
por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 05/nov/2019 
Aula nº 8 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Si Maior e relativas menores; 

Estudos nº 9 do método “Hinke” 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Si Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 9 do método “Hinke”. 
 
Descrição da aula: 

A aula de 5 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Si Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Si, na extensão possível do 
instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 

professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 

imitar. O aluno teve muitas dificuldades na execução do exercício, principalmente ao nível 
das notas e armação de clave. Por esta razão, foi solicitado ao aluno que trabalhasse a 

mesma escala para a aula seguinte. 
Posteriormente, o aluno tocou o estudo nº 9 do método de “Hinke”. O aluno 

demonstrou ter preparado bem o estudo, pelo que foram trabalhadas essencialmente 
questões de articulação e dinâmicas. A professora cooperante tocou determinadas 

passagens, e o aluno teve a tarefa de as imitar, imitando principalmente a articulação. Foi 
marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 07/nov/2019 
Aula nº 9 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Si Maior e relativas menores. 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 7 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o 
aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Si Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Si, na extensão possível do 
instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela 

professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e 
imitar. Algumas melhorias foram notadas, mas mesmo assim o aluno apresentou 

particulares dificuldades na execução dos arpejos e das relativas menores. As escalas 
maiores, menores e cromática foram trabalhadas num andamento lento, de forma a que o 

aluno tenha tempo de pensar na nota seguinte. Foi marcado o trabalho de casa e a aula 
foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 12/nov/2019 
Aula nº 10 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Réb Maior e relativas menores; 

Estudos nº 10 do método “Hinke” 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Réb Maior e relativas menores; 

. Estudo nº10 do método “Hinke”. 
 
Descrição da aula: 

A aula de 12 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Réb Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 
os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Réb, na extensão de duas oitavas e 
com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 

aluno teve muitas dificuldades na execução do exercício, principalmente ao nível das 
notas e armação de clave. Foi solicitado ao aluno eu tocasse todas as secções do 

exercício numa pulsação mais lenta. Mesmo assim, o aluno mostrou não ter preparado a 
escala devidamente. 

Já na parte final da aula, foi feita uma leitura geral do estudo nº 10 do método de 
“Hinke”. Foram sentidas dificuldades a nível de ritmo e de leitura de notas. Foi marcado o 

trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 19/nov/2019 
Aula nº 11 

AULA DADA 
 
 

 
 
O aluno não compareceu à aula. 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Réb Maior e relativas menores; 

Estudos nº 11 do método “Hinke” 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 26/nov/2019 
Aula nº 12 

AULA DADA 
 
 

  

Pl
an

ifi
ca

çã
o 

da
 a

ul
a 

Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”; “Tyroliese”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Réb Maior e relativas menores; 

Estudos nº 11 do método “Hinke”; 
“Tyroliese”. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 
incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 

enunciados serão oportunamente explicados e 
demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 

autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 

qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 
Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Réb Maior e relativas menores; 

. Estudo nº11 do método “Hinke”; 

. “Tyroliese”. 
 
Descrição da aula: 

A aula de 26 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 

deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 
repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Réb Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando no Réb, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 
estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 

aluno mostrou ter preparado melhor a escala, apesar de ainda ter dificuldades na 
execução dos arpejos e escala cromática. 

Seguidamente, o aluno executou o estudo nº 11 do método de “Hinke”. Foram 
sentidas dificuldades a nível de ritmo e de leitura de notas, e por isso a professora 

estagiária solicitou ao aluno que trabalhasse melhor o estudo. 
Posteriormente, o aluno fez uma leitura rápida da peça “Tyroliese”. As notas e 

ritmo estavam certos, mas eram notórios alguns problemas de afinação no registo agudo. 

De modo a contornar esta questão, foi pedido ao aluno que trabalhasse em casa com o 
auxílio de um afinador, a uma pulsação mais lenta. Foi marcado o trabalho de casa e a 

aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 28/nov/2019 
Aula nº 13 

AULA ASSISTIDA 
 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Réb Maior e relativas menores; 
 

Descrição da aula: 

A aula de dia 28 de novembro começou um pouco mais tarde, e iniciou-se com 
um exercício de palheta, no qual o aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na 

palheta uma nota sustentada da mesma altura, repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Réb Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 

aula, foi tocada a escala cromática começando no Réb, na de duas oitavas e com 
diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora estagiária 

e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. Algumas 
melhorias foram notadas. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por 

terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 03/dez/2019 
Aula nº 14 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Réb Maior e relativas menores; 

. Estudo nº 6, 9 e 11 do método “Hinke”. 
 
Descrição da aula: 

A aula de 26 de novembro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 

deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Réb Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando no Réb, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar.O aluno 
executou a escala sem qualquer dificuldade. 

Seguidamente, o aluno executou os estudos nº 6, 9 e 11do método de “Hinke”. 
Estes foram os estudos selecionados pelo aluno a apresentar na primeira prova 

trimestral. O aluno executou os estudos sem quaisquer dificuldades, mostrando ter 
realizado um trabalho eficaz em casa. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada 

por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 12/dez/2019 
Aula nº 15 

AULA DADA 
 
 

 
 
O aluno não compareceu à aula. 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Lá Maior e relativas menores; 

Estudos nº 12 do método “Hinke” 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 17/dez/2019 
Aula nº 16 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Ré Maior e relativas menores; 

Estudos nº 12 do método “Hinke”. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 



 

 196 

Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Confeção de palhetas; 

. Marcação do trabalho de casa para as férias de Natal. 
 

Descrição da aula: 
A aula de dia 17 de dezembro começou com um exercício de palheta, no qual o 

aluno deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma 

altura, repetindo três vezes.  
Sendo esta a última aula do 1º período, e o aluno manifestou necessitar de novas 

palhetas, foram confecionadas palhetas, foi marcado o trabalho de casa para as férias de 
natal e a aula foi dada por terminada. 

  



 

 

 

197 

Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 07/jan/2020 
Aula nº 17 

AULA DADA 
 
 

  

Pl
an

ifi
ca

çã
o 

da
 a

ul
a 

Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Mib Maior e relativas menores; 

Estudos nº 12 do método “Hinke”. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Aprendizagem da nota Mib sobreagudo; 

. Escala de Mib Maior e relativas menores. 
 

Descrição da aula: 
A aula de 7 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 

deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
Posteriormente, o aluno manifestou desconhecer ainda a dedilhação da nota Mib 

do registo sobreagudo. Posto isto, a professora estagiária mostrou ao aluno as diferentes 
dedilhações possíveis para esta nota, e fez questão de as apontar caderno do aluno. 

Em seguida, o aluno tocou a escala de Mib Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 
Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 

mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 
extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 

menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando no Mib, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 
estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 

aluno mostrou particulares dificuldades em coordenar os dedos nas dedilhações do 
registo sobreagudo, pelo que lhe foi solicitado que trabalhasse em casa. Foi marcado o 

trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 09/jan/2020 
Aula nº 18 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mib Maior e relativas menores; 
 
Descrição da aula: 

A aula de 9 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 

deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 
repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Mib Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando no Mib, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 
estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 

aluno continuou a demonstrar não ter trabalhado a escala devidamente em casa, pelo 

que a professora cooperante decidiu dar a aula por terminada mais cedo.  
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 14/jan/2020 
Aula nº 19 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Mib Maior e relativas menores; 

Estudos nº 13 do método “Hinke”. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mib Maior e relativas menores. 

. Estudos nº 13 do método “Hinke”. 
 

Descrição da aula: 
A aula de 14 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 

deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  
Em seguida, o aluno tocou a escala de Mib Maior na extensão de duas oitavas, 

intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 
arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando no Mib, na extensão de duas oitavas e 

com diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora 

estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O 
aluno mostrou ter trabalhado a escala e não mostrou dificuldades. 

De seguida, o aluno interpretou o estudo nº 13 do método “Hinke”. O aluno 
demonstrou muitas dificuldades na leitura do estudo. Foi solicitado ao aluno que repetisse 

o estudo numa pulsação mais lenta, e posteriormente que solfejasse o estudo. Depois 
desses exercícios, o aluno continuava a ter dificuldades na leitura das notas e do ritmo, 

pelo que lhe foi solicitado que continuasse o estudo em casa. Foi marcado o trabalho de 
casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 16/jan/2020 
Aula nº 20 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Estudos nº 13 e 14 do método de “Hinke”. 
 

Descrição da aula: 

A aula de 16 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Posteriormente, o aluno interpretou o estudo nº 13 do método “Hinke”. 
Comparando com a aula anterior, o aluno mostrou melhorias na leitura das notas e 

ritmos. De qualquer modo, mostrou ainda dificuldades na afinação do registo agudo. 
Passando ao estudo nº 14 do mesmo método, o aluno mostrou, mais uma vez, grandes 

dificuldades na leitura, revelando falta de estudo. Foi marcado o trabalho de casa e a aula 
foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 21/jan/2020 
Aula nº 21 

AULA DADA 
 
 

 
 
O aluno não compareceu à aula. 
  

Pl
an

ifi
ca

çã
o 

da
 a

ul
a 

Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Mi Maior e relativas menores; 

Estudos nº 14 e 15 do método “Hinke”. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 23/jan/2020 
Aula nº 22 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Estudos nº 14 e 15 do método de “Hinke”. 
 

Descrição da aula: 

A aula de 23 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Posteriormente, o aluno interpretou o estudo nº 14 do método “Hinke”. 
Comparando com a aula anterior, o aluno uma leitura mais ágil das notas e do ritmo. 

Passando ao estudo nº 15 do mesmo método, o aluno revelou não ter preparado o 
estudo corretamente. Posto isto, foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por 

terminada. 
 

  



 

 

 

205 

Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 28/jan/2020 
Aula nº 23 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Mi Maior e relativas menores; 

Estudos nº 14 e 15 do método “Hinke”. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Mi Maior e relativas menores. 
 

Descrição da aula: 
A aula de 28 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 

deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 
repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Mi Maior na extensão de duas oitavas, 
intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram executados os 

arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e invertido em quatro. 

Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, também este nas 
mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas foram tocadas na 

extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: menor natural, 
menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores foram executados 

os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta primeira secção da 
aula, foi tocada a escala cromática começando no Mi, na extensão de duas oitavas e com 

diferentes articulações. Estas articulações foram demonstradas pela professora estagiária 
e o aluno teve como tarefa identificar a articulação em questão e imitar. O aluno 

apresentou particulares dificuldades na execução dos arpejos e das relativas menores. 
As escalas maiores, menores e cromática foram trabalhadas num andamento lento, de 

forma a que o aluno tenha tempo de pensar na nota seguinte. Foi marcado o trabalho de 

casa e a aula foi dada por terminada. 
  



 

 

 

207 

Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 30/jan/2020 
Aula nº 24 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. 1º andamento da peça “Six Miniatures”, de Harold Darke. 
 

Descrição da aula: 

A aula de 30 de janeiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

De seguida, o aluno executou o 1º andamento da obra “Six Miniatures”, de Harold 
Darke. O aluno mostrou particulares dificuldades na leitura das notas e na manutenção 

de uma pulsação regular. Mostrou também não ter estudado o tempo necessário em 
casa. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 04/fev/2020 
Aula nº 25 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: Método “Hinke”; “Six Miniatures”, de 

Harold Darke. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
Escala de Mi Maior e relativas menores; 

Estudos nº 15 do método “Hinke”; 
1º andamento da peça “Six Miniatures”, de Harold 

Darke. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 

ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 
perceção do resultado que deve alcançar. 

Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Escala de Lá Maior e relativas menores. 
 

Descrição da aula: 
A aula de 4 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 

deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 
repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou a escala de Lá Maior na extensão possível do 
instrumento, intercalando articulações (ligada e articulada). Posteriormente foram 

executados os arpejos nas três inversões: estado fundamental, invertido em três e 

invertido em quatro. Ainda nos arpejos, foi tocado o arpejo de sétima da dominante, 
também este nas mesmas três inversões. Passando para as relativas menores, estas 

foram tocadas na extensão de duas oitavas, articuladas e ligadas, e na seguinte ordem: 
menor natural, menor harmónica e menor melódica. Também nas relativas menores 

foram executados os arpejos nas inversões anteriormente referidas. Para finalizar esta 
primeira secção da aula, foi tocada a escala cromática começando no Lá, na extensão 

possível do instrumento e com diferentes articulações. Estas articulações foram 
demonstradas pela professora estagiária e o aluno teve como tarefa identificar a 

articulação em questão e imitar. O aluno mostrou dificuldades em todo o exercício, pelo 
que se estendeu por todo o tempo letivo. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi 

dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 11/fev/2020 
Aula nº 26 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: “Six Miniatures”, de Harold Darke. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
1º e 2º andamento da peça “Six Miniatures”, de 

Harold Darke. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. 1º e 2º andamento da peça “Six Miniatures”, de Harold Darke. 
 

Descrição da aula: 
A aula de 11 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 

deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 
repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou o 1º e 2º andamentos da obra “Six Miniatures”, de 
Harold Darke. Muito semelhante ao que aconteceu na aula anterior em que a peça foi 

lida, o aluno mostrou muitas dificuldades no solfejo da partitura. Foi solicitado ao aluno 

que solfejasse a partitura a uma pulsação mais lenta e a marcar o compasso, mas 
mesmo assim não conseguiu solfejar os andamentos sem erros de notas ou ritmo. Foi 

marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 13/fev/2020 
Aula nº 27 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. 2º andamento da peça “Six Miniatures”, de Harold Darke. 
 

Descrição da aula: 

A aula de 13 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

De seguida, o aluno executou o 2º andamento da obra “Six Miniatures”, de Harold 
Darke. O aluno mostrou dificuldades na execução dos ritmos, precisamente por não 

estudar o suficiente em casa. Foi marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por 
terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 18/fev/2020 
Aula nº 28 

AULA DADA 
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Objetivos Gerais Desenvolvimento de capacidades das áreas 
cognitiva, afetiva e psicomotora através da prática 

do instrumento.  

Objetivos Específicos Consciencialização e correção de aspetos 
relacionados com a postura, a afinação e as 

dinâmicas. 
Aperfeiçoamento da qualidade de som; 

Imprimir uma intenção pessoal à interpretação. 

Recursos Partituras: “Six Miniatures”, de Harold Darke. 

Conteúdos Exercícios de palheta; 
1º e 2º andamento da peça “Six Miniatures”, de 

Harold Darke. 

Metodologias de 
Ensino/Aprendizagem 

Através de métodos expositivos, demonstrativos e 
ativos, pretende-se que o aluno se sinta 

incentivado a evoluir. Os aspetos anteriormente 
enunciados serão oportunamente explicados e 

demonstrados, permitindo que o aluno se corrija 
autonomamente. 

Estratégias Relembrar o aluno de alguns aspetos como a 
qualidade do som, postura e afinação. 

Exemplificar o exercício para que o aluno tenha 

perceção do resultado que deve alcançar. 
Cantar e/ou tocar em conjunto com o aluno. 

Refletir no final de cada exercício. 
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Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. 1º e 2º andamento da peça “Six Miniatures”, de Harold Darke. 
 

Descrição da aula: 
A aula de 18 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 

deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 
repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno tocou o 1º e 2º andamentos da obra “Six Miniatures”, de 
Harold Darke em ensaio com o acompanhamento do piano. O aluno mostrou mais 

segurança e mostrou mais agilidade na execução das notas e ritmo. Foi feita uma leitura 

geral da obra, de modo a preparar o aluno para a prova trimestral. Foi marcado o trabalho 
de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 20/fev/2020 
Aula nº 29 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Estudo nº 1 do método “Hinke” - Tonalidades 
 

Descrição da aula: 

A aula de 20 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

De seguida, o aluno executou o estudo nº 1 da secção de tonalidades do método 
“Hinke”. Este é um estudo sobre a tonalidade de Dó Maior e que consiste essencialmente 

em escalas ascendentes e descendentes. O aluno não preparou o estudo em casa, pelo 
que foi solicitado ao aluno que o solfejasse, sendo que o fez com muita dificuldade. Foi 

marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 11h05 – 11h50 Data: 27/fev/2020 
Aula nº 30 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Estudo nº 1 do método “Hinke” – Tonalidades. 
 

Descrição da aula: 

A aula de 27 de fevereiro começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes.  

Em seguida, o aluno executou o estudo nº 1 da secção de tonalidades do método 
“Hinke”. Mais uma vez, o aluno demonstrou grandes dificuldades na execução deste 

estudo, pelo que lhe foi sugerido que dividisse as frases em secções pequenas. Deste 
modo, o aluno tocou cada conjunto de quatro semicolcheias a uma pulsação lenta, e 

depois foi agrupando essas pequenas secções em frases maiores. Foi marcado o 
trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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Aluno: Aluno C Grau: 4º 
Horário: 12h35 – 13h20 Data: 03/mar/2020 
Aula nº 31 

AULA ASSISTIDA 
 
Conteúdos da aula: 

. Exercícios de palheta; 

. Estudo nº 1 do método “Hinke” - Tonalidades 
 

Descrição da aula: 

A aula de 3 de março começou com um exercício de palheta, no qual o aluno 
deve tocar a nota Dó no piano e tocar na palheta uma nota sustentada da mesma altura, 

repetindo três vezes. 

De seguida, o aluno executou o estudo nº 1 da secção de tonalidades do método 
“Hinke”. Algumas melhorias foram notadas, mas a leitura ainda não era fluída como 

esperado. A professora cooperante insistiu que o aluno deve aumentar o tempo e 
frequência semanal de estudo, de modo a obter bons resultados na prova trimestral. Foi 

marcado o trabalho de casa e a aula foi dada por terminada. 
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7. Reflexão final 
 
A Prática de Ensino Supervisionada realizada na Escola Artística do 

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro durante o ano letivo de 

2019/2020 foi, sem dúvida, uma experiência que para sempre marcará o meu percurso. 

Apesar de já ter lecionado anteriormente num contexto não-formal, ter a 
oportunidade de assistir e lecionar aulas no ensino oficial de música é uma experiência 

de grande valor para qualquer futuro professor. Destaco fundamentalmente a 
oportunidade que me foi dada de trabalhar em colaboração com a professora Fernanda 

Amorim, que para além de minha professora de oboé e mentora durante 9 anos, 
continuou a ensinar-me ao longo deste ano letivo de Prática de Ensino Supervisionada. A 

escolha feita pela professora cooperante dos alunos com quem iria trabalhar teve 
também um peso grande para que esta experiência se mostrasse tão frutífera. Por me 

terem sido atribuídos três alunos de idades e graus semelhantes, mas com necessidades 
e particularidades tão distintas, foi possível para mim aprender a adaptar-me a essas 

mesmas características de forma rápida e natural. 

 Destaco particularmente a questão da planificação. Rapidamente compreendi que, 
por fatores intrínsecos ou extrínsecos, as planificações do ano letivo, do período ou da 

aula não correspondiam ao que efetivamente era colocado em prática. O principal fator 
que aqui nos conduz é a necessidade constante de adaptação dos conteúdos às 

necessidades específicas de cada aluno num dado momento. 
 Relativamente à prática da coadjuvação, sinto que houve um progresso positivo 

ao longo do ano letivo, quer pela minha parte, quer pelos alunos. Foram desenvolvidas 
competências e ferramentas ao nível técnico e expressivo, ao nível da autoestima e da 

confiança. Foram-me feitas sugestões e críticas construtivas por parte da professora 

cooperante que sempre fiz por colocar em prática, e por isso foi um trabalho baseado na 
essência de entreajuda e vontade de crescer enquanto docente.  

No que concerne as atividades a realizar que constam do Plano Anual de 
Formação do Aluno de Prática de Ensino Supervisionada, e como já foi mencionado 

anteriormente, apenas se realizou a masterclass. Com a declaração do Estado de 
Emergência Nacional no dia 18 de março de 2020, todas as atividades letivas presenciais 

foram suspensas e por isso apenas foi possível realizar a masterclass, nos dias 14 e 15 
de fevereiro do mesmo ano. Da mesma forma que a masterclass teve um feedback muito 

positivo, creio que as restantes atividades teriam também grande adesão.  
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Esta é uma escola que formou alunos que estudam atualmente em diferentes 

países do mundo, e onde sempre se criaram laços fortes entre toda a comunidade 
escolar. Por estes motivos, o concerto dos ex-alunos seria, com certeza, um dos 

momentos altos da Semana Cultural. Já o concerto dos professores estagiários seria 

também uma atividade relevante de retribuição à comunidade escolar pelo acolhimento. 
Em relação à audição de classe, momento importantíssimo para todos os alunos de 

oboé, em que se lhes poderia proporcionar mais um momento de performance com 
público, que se iria refletir na sua motivação e satisfação. 

A participação semanal nos ensaios da Orquestra Clássica constituiu mais um 
momento marcante da minha passagem por esta instituição enquanto professora 

estagiária. O trabalho empreendido durante a aula é de extrema importância para a 
formação pessoal e musical dos jovens músicos que àquele grupo pertencem. O 

professor Carlos Marques realiza um trabalho notável com o grupo, abrindo horizontes e 
ensinando para além da música. 

Esta experiência não teria sido tão positiva sem o contributo da professora 

Fernanda Amorim, do professor Carlos Marques e do professor Jean-Michel Garetti, 
assim como de toda a comunidade escolar da Escola Artística do Conservatório de 

Música Calouste Gulbenkian de Aveiro. 
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Anexos 
 
Anexo I – Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino 

Supervisionada 
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Anexo II – Autorização dos Encarregados de Educação  



 

 228 

 



 

 

 

229 

  



 

 230 

Anexo III – Modelo do questionário aplicado 
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Anexo IV – Cartaz, flyer e modelo de certificado do Masterclass 

com o professor Joel Vaz 
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