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resumo 
 

 

O presente Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada, que se insere 
no âmbito do Mestrado em Ensino de Música da Universidade de Aveiro, 
encontra-se dividido em duas partes.  
A primeira parte consiste num Projeto Educativo que visa o desenvolvimento 
de arranjos para piano baseados em melodias tradicionais madeirenses e a 
sua adaptação aos níveis iniciantes. Foi feita uma revisão de literatura para 
fundamentar a pertinência do projeto e foram empregues metodologias 
diversificadas com o propósito de verificar a sua viabilidade. Com este estudo 
de caso pretende-se utilizar a Música Tradicional Madeirense como ferramenta 
pedagógica na aprendizagem inicial do piano, tendo como foco principal de 
análise o seu impacto a nível motivacional. 
A segunda parte consiste no relatório de estágio realizado no Núcleo do 
Caniço do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira no ano 
letivo de 2020/2021. 
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abstract 

 
This Final Report of the Supervised Teaching Practise, a component of the 
Masters’ Degree in Music Education of the University of Aveiro, is divided in 
two sections.  
The first part consists of an Educative Project that aims to develop a set of 
piano arrangements based on traditional melodies from Madeira and adjust 
them for beginner levels of piano learning. A review of the existing literature 
was used to substantiate the relevance of this study and a group of varied 
methodologies was applied to verify the feasibility of the project. This case 
study aims to use traditional music of Madeira as a pedagogical tool in the 
beginner level of piano learning, having the main focus on the analysis of its 
motivational impact.  
The second part is the report of the internship that took place in the school year 
of 2020/2021 in Núcleo do Caniço do Conservatório – Escola Profissional das 
Artes da Madeira. 
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1. Introdução 

Uma das primeiras etapas num projeto de investigação consiste na escolha de um 

tema que seja do interesse do investigador e que constitua um bom contributo para 

a área em estudo (Bell, 2010). Sendo que a minha prática de ensino supervisionada 

foi realizada na Região Autónoma da Madeira - local do meu nascimento, da minha 

formação musical inicial e, atualmente, local do meu trabalho como docente de 

piano - o meu interesse focou-se, principalmente, na investigação de um tema 

relevante ao ensino do piano nesta região. Para isso, procurei identificar a 

existência de eventuais problemas referentes ao ensino do piano na RAM, cuja 

investigação fosse útil não só para a minha prática docente, mas também para 

outros colegas que trabalhem na mesma região.  

Após uma observação prévia no local onde exerço a função de docente de piano e 

contactos com vários docentes de piano da RAM, foram identificadas duas 

problemáticas cuja investigação parecia muito relevante.  

Em primeiro lugar, o número de alunos que finaliza os estudos básicos ou 

secundários no Ensino Artístico Especializado é muito reduzido em relação às 

inscrições. Esta tendência verifica-se numa tabela exposta no Projeto Educativo 

2017/2021 do CEPAM que apresenta a distribuição dos alunos do Ensino Artístico 

Especializado por graus. Esta tabela, referente ao ano letivo de 2017/2018, expõe 

uma quebra significativa no número de alunos ao longo do curso, sendo que do 3º 

Grau para o 4º Grau o número de alunos reduz-se para menos de metade. A partir 

do 6º Grau esta quebra é ainda mais acentuada, porquanto a percentagem de 

alunos que frequentava o Curso Secundário de Música era apenas de 2% do total 

de alunos a frequentar a instituição. Perante isto, é necessário compreender o que 

faz um aluno ter expectativas de continuar a tocar o seu instrumento no percurso 

da sua aprendizagem musical.  

Na minha experiência profissional, tenho observado que, retirando os casos em que 

não existe acesso ao instrumento, a motivação acaba por ser um fator determinante 

no estudo individual sistemático de um aluno. É de salientar que a aprendizagem 

de um instrumento musical exige uma grande dedicação, sendo que a existência 

de um estudo individual sistemático além das aulas é essencial para um bom 
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progresso. Segundo Cheng e Southcott (2016), um aluno com um baixo nível de 

motivação pode entrar num círculo vicioso, pois a falta de estudo individual resultará 

em insucesso e o insucesso por sua vez provoca uma redução no seu nível de 

motivação. Hallam (2002) afirma também que apenas os indivíduos que 

demonstrem empenho, motivação e dedicação constantes serão capazes de lidar 

com as exigências de uma carreira de músico. Segundo Mcpherson e Renwick 

(2001), a motivação é um fator determinante, pois a presença de motivação 

intrínseca ajuda a desenvolver um comportamento autorregulatório por parte do 

aluno e consequentemente apresentar um melhor desempenho. Por isso, além da 

metodologia utilizada para o desenvolvimento das competências técnicas 

necessárias para tocar um instrumento musical, os professores devem utilizar uma 

abordagem pedagógica que contribua para assegurar um bom nível de motivação 

do aluno durante todo o seu processo de aprendizagem (Cardoso, 2007).  

A segunda problemática identificada foi a da falta de recursos a nível de repertório 

madeirense no ensino do piano, apesar de uma vasta literatura existente que 

defende a importância da integração de música autóctone no ensino musical, em 

especial de melodias tradicionais. O pedagogo Edgar Willems afirma que através 

da música tradicional é possível cultivar o gosto estético musical nos alunos 

(Willems 1970, as cited in Resende, 2017).  Inclusivamente, Willems defende que 

a adaptação de melodias tradicionais em substituição dos métodos baseados em 

exercícios técnicos tem impacto positivo na aprendizagem inicial do instrumento, 

sugerindo até que o desenvolvimento do gosto pela música deve estar sempre em 

primeiro lugar (Willems, 1970 as cited in Resende, 2017). Parafraseando a 

importância do gosto musical e segundo um estudo realizado por Gary E. 

Mcpherson, as crianças que apontam razões internas para a aprendizagem de um 

instrumento, incluindo o gosto pessoal pela música, geralmente apresentam um 

melhor progresso do que as crianças que apontam razões externas, tal como a 

influência dos pais (Mcpherson, 2001).  

É possível verificar que as melodias tradicionais estão muito presentes em métodos 

de iniciação ao piano editados tanto no estrangeiro como em Portugal. No entanto, 

até à data da escrita deste Projeto Educativo, não se encontram acessíveis aos 
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docentes da Região Autónoma da Madeira métodos de iniciação ao piano que 

contenham melodias com origem madeirense.  

Assim, foi possível encontrar uma ligação entre as duas problemáticas acima 

identificadas, pretendendo-se com este estudo verificar as potencialidades da 

Música Tradicional Madeirense como ferramenta motivadora na iniciação ao piano. 

No que diz respeito à implementação do presente Projeto Educativo, embora este 

estivesse ligado às atividades dinamizadas no contexto do estágio, o insuficiente 

número participativo dos alunos coadjuvados requer um aumento da dimensão de 

investigação para três núcleos do CEPAM, nomeadamente a Sede, o Núcleo de 

Câmara de Lobos e o Núcleo do Caniço, atingindo assim um total de nove alunos 

participantes. O projeto contém uma natureza qualitativa num tempo longitudinal de 

oito meses (outubro de 2020 - junho de 2021), com a observação dos participantes 

em aulas letivas e em atividades relacionadas.  
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2. Objetivos da investigação 

Segundo Bell (2010) é possível que ocorram algumas mudanças ao longo do 

processo de investigação. No entanto, não deixa de ser crucial identificar logo no 

início o que se pretende fazer, de forma a poder selecionar uma metodologia 

apropriada. Desta forma, foram definidos dois objetivos, articulados com a 

elaboração das estratégias aplicadas na implementação do presente projeto: 

• Desenvolver um conjunto de arranjos de melodias tradicionais madeirenses 

com a adaptação aos níveis iniciantes de piano; 

• Verificar a viabilidade e pertinência da utilização de Música Tradicional 

Madeirense nas aulas de iniciação ao piano do ensino especializado na 

Madeira e qual o seu impacto motivacional. 
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3. A Música Tradicional Madeirense e o seu papel no ensino de 

piano 

Antes de prosseguir com a revisão de literatura, será importante definir o que se 

entende pela terminologia Música Tradicional Madeirense utilizada no título deste 

Projeto Educativo. A opção de uma terminologia para o tipo de repertório utilizado 

neste estudo torna-se complexa, devido ao facto de existirem opiniões diversas 

sobre os conceitos de música tradicional e música popular. Alguns autores admitem 

que por vezes é difícil estabelecer um limite entre o tradicional e o popular e que 

nalguns casos estes dois conceitos se convergem (Rodrigues, 2015). Além disto, a 

designação de música popular é frequentemente atribuída à música atual, pelo que 

o termo de música tradicional se torna mais adequado. Foi decidido restringir-se à 

terminologia Música Tradicional Madeirense para simplificar a leitura deste Projeto 

Educativo, referindo-se à música da tradição do povo madeirense e a uma parte 

integrante da identidade cultural regional. Por “Madeirense” se pretende denominar 

aquilo que é originário da Região Autónoma da Madeira, que compreende todo o 

Arquipélago da Madeira constituído pelas ilhas da Madeira, Porto Santo, Selvagens 

e Desertas. 

3.1. Recolha e documentação de Música Tradicional Madeirense 

Do final do século XIX ao início do século XX, o meio musical português juntou-se 

ao campo emergente da investigação etnológica na Europa e passou a recolher e 

classificar as músicas tradicionais e folclóricas locais (Castelo-Branco, 1991). Deste 

período destacam-se os trabalhos de César das Neves, Pedro Fernandes Tomás, 

António Avelino Joyce, José Diogo Correia, Kurt Schindler, Gonçalo Sampaio, 

António Marvão, António Mourinho e Armando Leça. Apesar destes investigadores 

não estarem muitas vezes na posse dos meios técnicos mais apropriados, os seus 

trabalhos foram muito importantes para que fosse possível registar décadas de 

música portuguesa da qual se mantinha quase inalterada há vários séculos em 

meios rurais. A partir dos meados do séc. XX surgem as primeiras transcrições 

musicais originadas em gravações dos trabalhos de recolha, acompanhadas muitas 

vezes de um estudo etnográfico e de uma análise musical. Desta época foram 
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especialmente importantes os trabalhos de Rodney Gallop, Vergílio Pereira, João 

Ranita Nazaré, Michel Giacometti e Fernando Lopes-Graça (Torres, 1998). 

No que diz respeito à recolha e documentação de música tradicional e folclórica 

madeirense, sabe-se que o compositor, etnógrafo e maestro Francisco Lacerda 

(1869-1934) realizou entre 1913 e 1921 um trabalho de recolha de Música 

Tradicional Portuguesa, tendo resultado um Cancioneiro Musical Português com 

arranjos para voz e piano (Nery, 2010). A recolha foi também efetuada nas ilhas da 

Madeira e Porto Santo, focada principalmente na documentação do romanceiro, do 

cancioneiro e do adagiário. O trabalho etnográfico de Francisco Lacerda realizado 

no Arquipélago da Madeira encontra-se editado no livro intitulado Folclore da 

Madeira e Porto Santo. 

Um dos pioneiros da recolha e defesa do património musical regional foi Carlos 

Santos (1893-1955), que em 1937 publicou o livro Tocares e cantares da ilha: 

estudo do folclore da Madeira. Nesta obra, Carlos Santos escreve sobre as 

limitações da notação musical como meio de registo, lamentando o facto de não 

existirem aparelhos de gravação na ilha naquela época (Brito, 2011). Publicou em 

1947 outra obra importante intitulada Trovas e bailados da ilha: estudo do folclore 

musical da Madeira (AFERAM, s.d.). 

Em 1948 foi fundado por Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega o grupo de folclore da Casa 

do Povo da Camacha, tendo ao longo de várias décadas divulgado e promovido a 

cultura popular madeirense através de digressões pelo mundo (Santos, 2012). 

Entre 1959 e 1963, o etnomusicólogo Artur Santos realizou um trabalho de campo 

na Madeira e no Porto Santo, com vista a gravação de discos etnográficos. Apesar 

das várias tentativas, surgiram problemas técnicos impossíveis de resolver, tendo 

apenas restado deste trabalho três trechos gravados (Cruz, 2001). 

Em 1981 foi editado pelo Círculo de Leitores um Cancioneiro Popular Português, 

da autoria de Michel Giacometti e com a colaboração de Fernando Lopes-Graça. 

Nesta obra estão incluídas algumas transcrições de canções tradicionais 

madeirenses, nomeadamente “Chama Rita, chama, chama”, “Belo Infante dos 

meus olhos”, “Esta notícia tivemos”, “Senhores donos da casa”, “Trigo Loiro, Trigo 
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Loiro”, “Oh minha vaca, meus bois”, “Ai, borda, minha filha, borda borda” e “Ih! 

Quando o meu pai morreu”.  

Durante os anos 70, António Aragão Correia realizou um trabalho de recolha de 

música tradicional da Madeira e do Porto Santo em coautoria de Artur Andrade. 

Deste trabalho resultou a edição de dois discos L.P em 1982 com o título: Cantares 

e música da Madeira e vários CDs em 1996 (AFERAM, s.d.). 

Foi em 1981 que surgiu o grupo musical “Algozes”, que posteriormente passa a 

chamar-se Grupo Musical Xarabanda. É a partir deste grupo que nasce a 

Associação Musical e Cultural Xarabanda, que tem realizado ao longo de décadas 

um trabalho de recolha e documentação de Música Tradicional Madeirense de 

grande importância (Brito, 2011).  Através de contactos com antropólogos e com as 

populações, o grupo estudou diversos aspetos da cultura tradicional madeirense, 

como o romanceiro, as festas, as romarias, os trajes e os instrumentos musicais e 

sua construção. Após várias recolhas a nível do património musical e atuações 

públicas, o grupo gravou em 1989 um LP denominado Tocares e Cantares 

Tradicionais da Madeira. A partir de 1992, a associação inicia a publicação de uma 

revista denominada Xarabanda Revista, com o intuito de divulgar a cultura 

tradicional madeirense através da colaboração de antropólogos, músicos e 

historiadores. Ao longo dos anos esta associação tem lançado vários CDs com 

Música Tradicional Madeirense e realizado ações de sensibilização para a 

importância da conservação do património musical regional (Santos, 2012). 

Atualmente, além da Associação Musical e Cultural Xarabanda, existem outras 

instituições que se dedicam à pesquisa, preservação e divulgação do património 

imaterial madeirense, destacando-se os Encontros da Eira, a Banda D’Além, o 

grupo Folclore da Ponta do Sol e o grupo Folclore e Etnográfico da Boa Nova 

(Santos, 2012).  

3.2. O papel da Música Tradicional Madeirense na Educação 

Musical 

Foi durante o século XX e no âmbito internacional que vários pedagogos surgiram 

em defesa da utilização da música tradicional na educação musical. O pedagogo e 
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compositor húngaro Zoltán Kodály (1882-1967) defendeu que o repertório mais 

adequado para as crianças consiste principalmente nas canções infantis e na 

música tradicional, pelo facto de estes terem geralmente padrões simples e também 

por serem familiares (Choksy, 1988). Segundo Kodály, cada país deveria realizar 

uma compilação do seu repertório tradicional, com composições e exercícios feitos 

a partir deles, pois a utilização deste repertório nos primeiros anos de 

aprendizagem musical é de grande importância (Cruz, 1988). No seu livro As bases 

psicológicas da educação musical, publicado em 1970, o pedagogo belga Edgar 

Willems defendeu que todas as crianças devem aprender canções tradicionais, 

sendo que estas contêm diversas vantagens pedagógicas a nível musical 

(Rodrigues, 2015). Também Carl Orff, um dos mais importantes pedagogos da 

Educação Musical do século XX, invocou no seu método a música tradicional e 

outras manifestações artísticas do povo, como histórias, dança e drama (Reis, 

2007). Durante a abertura do Instituto Orff de Salzburgo em 1963, Carl Orff afirmou 

no seu discurso oficial que as canções tradicionais infantis são uma fonte 

pedagógica muito rica e acessível a todos (Cunha, 2013). Outros pedagogos que 

apoiaram o seu método com a utilização de canções tradicionais foram Justine 

Ward, Jos Wuytack, Pierre van Hauwe e Jacques-Dalcroze (Torres, 1998).  

No contexto do ensino da música em Portugal, Cristina Brito da Cruz, afirma, no 

seu artigo, que todas as crianças em Portugal conhecem canções como “O balão 

do João” ou o “Atirei o pau ao gato” sem saber que são de facto estrangeiras. Ao 

crescer, muitas destas crianças deparam-se com a realidade de terem sido 

expostas apenas a música estrangeira e de não conhecerem o seu próprio 

repertório. No mesmo artigo, a autora declara que parte da música folclórica 

portuguesa já se perdeu e que a música que resta está também em risco de se 

perder. Apesar de já terem sido feitas muitas recolhas de música tradicional 

portuguesa, é necessário um trabalho a nível de preparação e classificação desse 

repertório. Enquanto este material não for organizado e adaptado ao ensino, caberá 

aos professores o esforço de o preparar para a utilização nas suas aulas (Cruz, 

1988).   

Rosa Maria Torres tem se dedicado desde os anos 80 à seleção e classificação de 

canções tradicionais portuguesas com o intuito de adaptar o método Kodály no 
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ensino em Portugal. Esta iniciativa surgiu ao deparar-se com a descaracterização 

cultural existente em várias regiões do país e com a mudança que surgiu na 

sociedade a nível da transmissão de valores para as novas gerações. Se antes a 

família transmitia aquilo que considerava de maior interesse para os jovens, 

atualmente temos a escola e a influência esmagadora dos mass media. No seu livro 

As canções tradicionais portuguesas no ensino da música, publicado em 1998, a 

autora declara que as canções tradicionais são o melhor material para iniciar o 

ensino da música e para desenvolver capacidades a nível global. Esta obra inclui 

uma seleção e análise de canções tradicionais portuguesas com intuito pedagógico 

(Torres, 1998).  

No caso específico das Ilhas da Madeira e Porto Santo, segundo Esteireiro (2007), 

o Gabinete Coordenador de Educação Artística da Madeira começou em 2002 um 

processo de regionalização do currículo de educação musical no 2º ciclo do ensino 

básico. Este projeto tinha como principais objetivos inserir atividades musicais com 

vista a integração do aluno na sociedade que o rodeia, conservar o património 

musical madeirense e fortalecer a identidade regional. Neste sentido, a secretaria 

regional da educação definiu que 30% dos conteúdos do currículo teriam que ser 

conteúdos regionalizados. A primeira necessidade que surgiu foi a da criação de 

material didático com conteúdo regional que permitisse também a formação de 

professores nesta área. Deste projeto surge um livro didático com dois CDs, que 

incluem 22 propostas de atividades com exemplos musicais madeirenses, 

colmatando assim a lacuna correspondente à inexistência deste tipo de recursos. 

Através do currículo, o património musical regional foi assim recuperado e 

conservado. Durante o projeto, os alunos foram incentivados a dialogar com a 

família, aprendendo tradições junto de pais a avós, havendo uma aproximação 

entre gerações e uma maior participação dos encarregados de educação na vida 

escolar dos educandos (Esteireiro, 2007). 

3.3. Ausência da Música Tradicional Madeirense nos métodos do 

ensino do piano 

Relativamente a métodos de piano com música portuguesa, o compositor, pianista 

e pedagogo Fernando Corrêa de Oliveira publicou em 1952 a sua obra 50 Peças 
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Para os 5 Dedos op. 7. Esta obra foi composta com o intuito didático para alunos 

iniciantes, sendo que a posição fixa ou “método da posição estática” e a ausência 

de alterações resultam numa fácil leitura e execução de cada peça (Rocha, 2017). 

Fernando Lopes-Graça escreveu entre 1968 e 1977 a obra Música de piano para 

as crianças que contém 28 pequenas peças ordenadas por nível de dificuldade. 

(Vieira, 2019). O livro Peças para crianças: Piano escrito por Maria de Lourdes 

Martins em 1979, contém algumas canções tradicionais portuguesas, tais como 

“Papagaio Loiro” e “Ó pavão” (Almeida, 2011).  

Em 1983, Eurico Cebolo publicou o segundo volume do livro Piano Mágico, onde 

inclui várias canções tradicionais portuguesas como “Alecrim”, “Ó Malhão” e 

“Pombinhas da Cat’rina”, juntamente com canções populares estrangeiras como 

por exemplo “Noite Feliz” e “When the Saints go Marching in”. No ano seguinte, em 

1984, Maria Fernanda Chichorro publica o seu Método para Piano, composto por 

dois livros (Almeida, 2011).  

Ainda nos anos 80, Fernando Corrêa de Oliveira publicou o Guia para o Professor 

de Educação Musical e Pianística de Vanguarda (1985), seguindo o “método da 

posição estática” em articulação com as peças 50 peças do op.7, onde estão 

incluídos exercícios teórico-práticos a serem trabalhados em cada aula durante 

todo o ano letivo (Resende, 2011). 

Mais tarde, em 1994, Álvaro Teixeira Lopes e Vitaly Dotsenko desenvolveram um 

método intitulado Manual de Piano, onde os primeiros exercícios consistem em 

reproduzir canções tradicionais de ouvido. Estruturado em dez unidades com 

aumento gradual de dificuldade, este método foca a importância de cantar uma 

melodia antes de a reproduzir ao piano, de forma a conseguir fraseá-la 

corretamente. Segundo Álvaro Teixeira Lopes é fundamental que as crianças 

iniciem a sua aprendizagem com canções tradicionais portuguesas, encarando 

assim o instrumento como um veículo para transmitir aquilo que já conhecem de 

ouvido (Almeida, 2011). 

Em 2016, no âmbito da obtenção de grau de Mestre em Ensino de Música, a autora 

Joana Magalhães Faria realizou um estudo com o intuito de recolher referências 
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para a elaboração de um método de piano para a iniciação musical escrito em 

língua portuguesa e com repertório tradicional. Num questionário a vários 

professores do ensino especializado de piano, 78,6% dos inquiridos defendeu a 

inclusão de canções tradicionais portuguesas num novo método de iniciação, tendo 

estes realçado a importância a nível motivacional do aluno, devido à familiaridade 

deste repertório. Apontaram ainda vantagens do ponto de vista auditivo, da 

memória, técnico-pianístico e da possibilidade de utilizar este repertório como uma 

ponte para o repertório erudito (Faria, 2016). 

Sendo que não foram encontrados métodos de piano com referências à Música 

Tradicional Madeirense ou informação sobre a utilização deste repertório no ensino 

especializado, pretendo contribuir para o preenchimento desta lacuna através da 

recolha de dados deste projeto, incluindo questionários aos docentes de piano do 

CEPAM. Após uma consulta do programa de piano desta instituição em todos os 

graus, foi possível verificar que não existem compositores madeirenses na lista de 

obras recomendadas até à data de escrita deste Projeto Educativo. No entanto, é 

preciso ter em conta que o curso de iniciação ao piano não tem programa 

obrigatório oficial. Os docentes têm muita liberdade na escolha do repertório para 

os alunos de iniciação ao instrumento, pelo que será muito relevante verificar, 

através dos questionários, se a Música Tradicional Madeirense é utilizada nas suas 

aulas. 
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4. Metodologia 

Após a definição dos objetivos desta investigação, torna-se fundamental a seleção 

das metodologias mais adequadas à criação do conjunto de arranjos para piano de 

Música Tradicional Madeirense e à recolha de dados no local da implementação do 

projeto.  

4.1. Seleção das melodias e elaboração dos arranjos para piano 

Com base na literatura que sugere os benefícios pedagógicos e motivacionais da 

utilização de música tradicional, restringi-me à Música Tradicional Madeirense 

como repertório selecionado. Propus-me então a criar recursos pedagógicos em 

forma de arranjos de melodias tradicionais madeirenses, adaptando-as para os 

níveis de Iniciação e 1º Grau de piano de acordo com o contexto do CEPAM. A 

razão pela qual os alunos do 1º Grau participaram no projeto e não apenas os de 

Iniciação deve-se ao facto de ser muito comum os alunos começarem os seus 

estudos de piano apenas no 1º Grau no CEPAM. Tendo em conta a realidade do 

ensino de piano no CEPAM, que comporta aulas partilhadas até ao 3º Grau, decidi 

elaborar alguns arranjos para serem também tocados em conjunto e não apenas a 

solo. Para a escolha das melodias, utilizei recolhas feitas por Michel Giacometti e 

Lopes-Graça de melodias tradicionais madeirenses publicadas na obra Cancioneiro 

Popular Português. Como segunda fonte principal, recorri à Dissertação de 

Mestrado da autora Márcia Brito, intitulada A Música Tradicional Madeirense no 

Ensino Especializado da Música, onde estão incluídas transcrições de várias 

melodias tradicionais madeirenses. Os restantes arranjos foram feitos sem recurso 

a uma partitura mas com o apoio de gravações realizadas por Max e pela 

Associação Xarabanda. 

Como reportado por Resende (2017), o pedagogo Edgar Willems considera 

importante a escolha de canções populares que sejam aliciantes a nível de ritmos, 

intervalos, acordes e modos. No entanto, é preciso ter também em consideração a 

letra da canção, pois é possível encontrar melodias interessantes a nível musical 

que depois a nível literário se encontram desajustadas às faixas etárias dos alunos 

(Torres, 1998).  
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Após a seleção das melodias mais adequadas, procedi à adaptação rítmica e 

melódica das mesmas e à composição das partes harmónicas. Foi feita uma 

revisão posterior com a indicação de sugestões interpretativas, tais como ligaduras 

frásicas, dedilhações, entre outras. 

Ao todo foram elaborados dez arranjos para piano baseados em dez melodias 

tradicionais madeirenses, que se encontram-se em documento de anexo desta 

dissertação. A tabela abaixo apresenta uma caracterização dos arranjos, 

nomeadamente a fonte onde foi retirada a melodia, a tipologia de arranjo, o nível 

sugerido e o conteúdo pedagógico presente.  

 

Nome Fonte original Arranjo Sugestão 
de nível 

Conteúdo técnico-
musical a abordar 

“Bailinho da 

Madeira” 

CD: Noites da 

Madeira 

de Max 

(Ficheiro áudio) 

Piano solo 

(partitura icónica) 

Iniciação 

Musical 

(Nível 

0/Nível 1) 

• Primeira 

abordagem à 

correspondênci

a entre uma 

linguagem 

musical escrita 

e à sua 

execução no 

piano; 

• Tonalidade de 

dó maior; 

• Melodia com 

intervalos de 

segunda e 

terceira. 

“Da serra veio 

um pastor” 

Dissertação de 

Mestrado: A Música 

Tradicional 

Madeirense no 

Ensino Especializado 

de Música de Márcia 

Brito 

(Partitura) 

Piano solo Iniciação 

Musical 

(Nível 

2/Nível 3) 

• Tonalidade de 

dó maior; 

• Compasso 2/4; 

• Leitura na clave 

de sol e clave 

de fá; 

• Mínimas, 

semínimas e 

colcheias. 

• Ligadura de 

expressão e 

prolongação 

• Utilização de 

todos os dedos 

na mão direita, 

incluindo 

passagens com 

o 4º e 5º dedo. 
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• Posição dos 

cinco dedos 

“Meia-noite 

dada” 

CD: Cantigas ao 

Menino Jesus de 

Associação 

Xarabanda 

(Ficheiro áudio) 

Piano solo 1º Grau • Tonalidade de 

dó maior 

• Compasso 6/8 

• Leitura na clave 

de sol e clave 

de fá 

• Semínimas, 

colcheias e 

semínima com 

ponto 

• Ligadura de 

expressão 

• Utilização de 

todos os dedos 

na mão direita 

• Acordes 

arpejados de 

três notas na 

mão esquerda 

• Acorde de duas 

notas na mão 

esquerda 

“Cantiga de 

embalar” 

Dissertação de 

Mestrado: A Música 

Tradicional 

Madeirense no 

Ensino Especializado 

de Música de Márcia 

Brito 

(Partitura) 

Dois pianos 

(Piano 1: Aluno 

Piano 2: 

Professor) 

Iniciação 

Musical 

(Nível 4) 

• Tonalidade de 

sol maior 

• Compasso 6/8 

• Leitura em duas 

claves de sol 

• Semínima com 

ponto, pausa de 

semínima com 

ponto, colcheia 

e pausa de 

colcheia. 

• Ligadura de 

prolongação 

• Repetição com 

duas casas 

• Barra de 

repetição com 

casa 1 e casa 2 

• Símbolo de 

oitava acima 

• Utilização de 

todos os dedos 

nas duas mãos 

• Movimento 

paralelo em 

uníssono 

(distância de 

uma oitava) 

“Trigo loiro, 

trigo loiro” 

Cancioneiro Popular 

Português de 

Piano Solo Iniciação 

Musical 

• Tonalidade de 

dó maior 

• Compasso 3 / 4 
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Giacometti e Lopes-

Graça 

(Partitura) 

(Nível 

2/Nível 3) 

• Leitura na clave 

de sol e clave 

de fá 

• Mínimas, 

mínimas com 

ponto, 

semínimas, 

colcheias e 

pausa de 

semínima 

• Acento 

• Introdução à 

polifonia 

• Ligadura de 

prolongação 

• Notas repetidas 

• Utilização de 

todos os dedos 

da mão 

esquerda 

• Utilização dos 

dedos 1, 2 e 3 

da mão direita 

• Posição dos 

cinco dedos 

“Belo Infante 

dos meus 

olhos” 

Cancioneiro Popular 

Português de 

Giacometti e Lopes-

Graça 

(Partitura) 

Piano Solo 1º Grau • Tonalidade de 

fá maior 

• Compasso 3/4 e 

2/4 

• Leitura na clave 

de sol e clave 

de fá 

• Anacrusa 

• Mínimas, 

semínimas, 

colcheias e 

tercinas 

• Ligadura de 

expressão 

• Introdução à 

polifonia 

• Mudança de 

compasso (3/4 

e 2/4) 

“Ai, borda, 

minha filha, 

borda” 

Cancioneiro Popular 

Português de 

Giacometti e Lopes-

Graça 

(Partitura) 

Dois pianos 

(Piano 1: Aluno 

Piano 2: Aluno) 

1º Grau • Tonalidade de 

dó maior 

• Compasso 4/4 

• Leitura na clave 

de sol e clave 

de fá 

• Staccato e 

tenuto 

• Acentos 

• Anacrusa 
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• Semibreves, 

semínimas, 

colcheias, 

pausas de 

semínima e 

pausas de 

colcheia 

• Execução a dois 

pianos 

• Ligadura de 

prolongação 

• Posição dos 

cinco dedos 

• Utilização de 

todos os dedos 

nas duas mãos 

“Baile das 

Camacheiras” 

Dissertação de 

Mestrado: A Música 

Tradicional 

Madeirense no 

Ensino Especializado 

de Música de Márcia 

Brito 

(Partitura) 

Piano Solo  

com 

acompanhamento 

do professor 

opcional 

 

 

1º Grau • Tonalidade de 

dó maior 

• Compasso 4/4 

• Semibreves, 

mínimas, 

semínimas, 

colcheias, 

pausa de 

semínima 

• Ligadura de 

prolongação 

• Utilização de 

todos os dedos 

da mão direita 

• Posição da 1ª 

inversão do 

acorde de dó 

maior na mão 

direita (1º dedo 

no mi, 2º dedo 

no sol e 5º dedo 

no dó) 

• Ritmo de 

síncopa 

“Menina que 

sabe ler” 

Dissertação de 

Mestrado: A Música 

Tradicional 

Madeirense no 

Ensino Especializado 

de Música de Márcia 

Brito 

(Partitura) 

Piano Solo 1º Grau • Tonalidade de 

ré menor 

• Compasso 3/4 

• Leitura na clave 

de fá e clave de 

sol 

• Mínima com 

ponto, mínima, 

semínimas, 

pausa de 

semínima e 

colcheias 

• Anacrusa 

• Utilização do 

pedal 
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• Acordes 

arpejados de 

três notas na 

mão esquerda 

“Baile da 

meia-volta” 

DVD: O Fio da 

Memória – Recolhas 

da música tradicional 

da Madeira e do 

Porto Santo de 

Associação 

Xarabanda 

(Ficheiro audiovisual) 

Dois pianos 

(Piano 1: Aluno 

Piano 2: Aluno) 

Iniciação 

(4º Nível) 

• Tonalidade 

modal  

• Compasso 2/4 

• Leitura na clave 

de sol e clave 

de fá 

• Mínima, 

colcheias, 

semicolcheias, 

pausa de 

mínima 

• Ligadura de 

prolongação 

• Acordes de 

duas notas na 

mão esquerda 

• Utilização de 

todos os dedos 

na mão direita 

• Execução a dois 

pianos 

Tabela 1 - Conteúdo pedagógico e aspetos técnicos presentes em cada arranjo 

 

4.2. Seleção e caracterização dos participantes 

Os alunos participantes neste projeto tinham idades compreendidas entre os oito 

anos e os doze anos, todos num nível considerado iniciante do piano (3º nível de 

Iniciação até ao 1º Grau do Ensino Artístico Especializado). Sendo que apenas uma 

aluna integrada na prática de ensino supervisionada tinha disponibilidade para 

participar no projeto, a implementação do projeto abrangeu também aos alunos das 

minhas classes de piano, nos outros dois núcleos da instituição. Desta forma, o 

número total de alunos participantes foi de nove, abrangendo três locais de ensino 

(Sede do CEPAM, Núcleo do Caniço e Núcleo de Câmara de Lobos) e as classes 

de duas docentes. 

Segue abaixo uma tabela com as identificações de nível, escola, classe e idade 

correspondentes ao período inicial da implementação do projeto. 
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Aluno(a) Nível/Grau Idade Escola Classe 

M. E. 3º Nível INI 8 anos Núcleo do Caniço Profª Sandra Sarcevic 

M. V. 4º Nível INI 9 anos Núcleo de Câmara de 
Lobos 

Profª Janine Fernandes 

B. S. 4º Nível INI 10 anos Núcleo de Câmara de 
Lobos 

Profª Janine Fernandes 

M. P. 4º Nível INI 10 anos Núcleo de Câmara de 
Lobos 

Profª Janine Fernandes 

A. P. 1º Grau 10 anos Núcleo de Câmara de 
Lobos 

Profª Janine Fernandes 

T. H. 1º Grau 11 anos Núcleo de Câmara de 
Lobos 

Profª Janine Fernandes 

A. C. 1º Grau 10 anos Sede do CEPAM Profª Janine Fernandes 

S. A. 1º Grau 11 anos Sede do CEPAM Profª Janine Fernandes 

L. V. 1º Grau 12 anos Sede do CEPAM Profª Janine Fernandes 

Tabela 2 – Identificação dos alunos de piano por nível, idade, escola e classe. 

 

Os arranjos foram realizados a pensar nos níveis de cada aluno, tendo em conta 

as suas competências musicais prévias ou aquilo que se pretendia introduzir de 

novo a nível pedagógico. Por esta razão, numa primeira fase de implementação do 

projeto, todos os alunos trabalharam um arranjo diferente (com exceção dos alunos 

que tocaram o mesmo arranjo a dois pianos). Segue abaixo uma tabela realizada 

com uma caracterização dos alunos relativamente às suas competências musicais 

prévias. 

 

Aluno Caracterização a nível de competências 
musicais prévias 

M.E. 
(3º Nível INI) 

▪ A aluna tocou apenas na posição dos 

cinco dedos nas tonalidades de dó 

maior e fá maior anteriormente.   

▪ Está numa fase inicial de adaptação à 

posição dos cinco dedos no teclado, à 

correta postura do pulso e à leitura 

nas duas claves. 

▪ Familiaridade com os compassos 

simples (2/4, 3/4 e 4/4); 



30 
 

▪ Conhece as indicações de dinâmica; 

▪ Já executou a articulação legato e 

non legato. 

▪ Pouca experiência na execução com 

mãos juntas e de memória. 

M. V. 
(4º Nível INI) 

• Nível avançado da leitura nas duas 

claves; 

• Facilidade na coordenação das duas 

mãos e na velocidade de execução; 

• Grande capacidade de memorização; 

• Conhece as indicações de acentuação 

e das articulações de legato, non 

legato e staccato; 

• Conhece as indicações de dinâmica e 

fraseado; 

• Familiaridade com compassos 

simples (2/4, 3/4 e 4/4) e compostos 

(6/8). 

B. S. 
(4º nível INI) 

• Em fase inicial de aquisição de 

velocidade na execução; 

• Alguma facilidade na leitura nas duas 

claves; 

• Facilidade na descontração dos 

pulsos e na adaptação de uma 

postura correta. 

• Pouca experiência na execução de 

memória; 

• Conhece as indicações de acentuação 

e das articulações de legato, non 

legato e staccato; 

• Conhece as indicações de dinâmica e 

fraseado; 
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• Familiaridade com os compassos 

simples (2/4, 3/4 e 4/4). 

M. P. 
(4º nível INI) 

• Facilidade a nível da leitura nas duas 

claves; 

• Dificuldades na descontração dos 

pulsos e na adaptação de uma 

postura correta; 

• Conhece as indicações de acentuação 

e das articulações de legato, non 

legato e staccato; 

• Conhece as indicações de dinâmica e 

fraseado; 

• Familiaridade com os compassos 

simples (2/4, 3/4 e 4/4). 

A. P. 
(1º Grau) 

• Dificuldades na descontração dos 

pulsos e na adaptação de uma 

postura correta. 

• Em fase inicial de aquisição de 

velocidade na execução; 

• Conhece as indicações de acentuação 

e das articulações de legato, non 

legato e staccato; 

• Conhece as indicações de dinâmica e 

fraseado; 

• Dificuldades na precisão rítmica e em 

manter a pulsação. 

• Familiaridade com os compassos 

simples (2/4, 3/4 e 4/4). 

T. H. 
(1º Grau) 

• Facilidade na descontração dos 

pulsos e na adaptação de uma 

postura correta; 
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• Boa precisão rítmica e facilidade em 

manter a pulsação; 

• Facilidade na coordenação das duas 

mãos e na velocidade de execução; 

• Grande capacidade de memorização; 

• Familiaridade com os compassos 

simples (2/4, 3/4 e 4/4) e compostos 

(6/8); 

• Conhece as indicações de dinâmica e 

fraseado. 

A. C. 
(1º Grau) 

• Em fase inicial de aquisição de 

velocidade na execução; 

• Muita facilidade na leitura das duas 

claves; 

• Facilidade na descontração dos 

pulsos e na adaptação de uma 

postura correta; 

• Pouca experiência na execução de 

memória; 

• Conhece as indicações de acentuação 

e das articulações de legato, non 

legato e staccato; 

• Conhece as indicações de dinâmica e 

fraseado; 

• Familiaridade com os compassos 

simples (2/4, 3/4 e 4/4). 

S. A. 
(1º Grau) 

• Muitas dificuldades na precisão 

rítmica e em manter a pulsação; 

• Dificuldade na coordenação motora 

das duas mãos; 

• Familiaridade com os compassos 

simples (2/4, 3/4 e 4/4); 
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• Conhece as indicações de dinâmica e 

fraseado; 

• Conhece as indicações de acentuação 

e das articulações de legato, non 

legato e staccato. 

L. V. 
(1º Grau) 

• Alguma facilidade na precisão rítmica 

e em manter a pulsação; 

• Dificuldades na leitura nas duas 

claves; 

• Conhece as indicações de dinâmica e 

fraseado; 

• Familiaridade com os compassos 

simples (2/4, 3/4 e 4/4); 

• Conhece as indicações de acentuação 

e das articulações de legato, non 

legato e staccato; 

Tabela 3 – Caracterização dos alunos de piano por competências musicais. 

 

A estes alunos foram feitas várias sessões de intervenção educativa e participações 

em concertos/audições para a verificação do aspeto motivacional. 

Além dos alunos mencionados acima, o projeto foi também implementado em uma 

sessão de workshop com uma turma de iniciação musical do Núcleo do Caniço no 

âmbito da prática de ensino supervisionada. Esta atividade será descrita com maior 

detalhe na segunda parte deste documento referente ao relatório de estágio. 

4.3. Critérios de atribuição das peças para cada participante 

Na atribuição das peças para cada participante, segui dois critérios. O primeiro 

critério de atribuição esteve de acordo com as características próprias de cada 

aluno, tendo em conta os seus conhecimentos e competências técnico-musicais 

prévias. Seguindo este primeiro critério, os arranjos foram selecionados por mim 

com o propósito de desenvolver as competências das quais os alunos apresentam 

maior dificuldade e/ou introduzir novos conteúdos pedagógicos específicos. O 
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segundo critério de atribuição correspondeu à motivação dos alunos em aprender 

um determinado arranjo, dando a oportunidade de escolherem a peça que 

pessoalmente gostariam de aprender. Estes critérios de atribuição estão em linha 

com a ideia de Renwick e McPherson, que defendem que o equilíbrio entre o estudo 

de repertório selecionado pelo professor para o desenvolvimento de habilidades 

técnico-musicais específicas e o estudo de peças escolhidas pelo próprio aluno 

segundo o seu gosto pessoal contribui para o sucesso da aprendizagem do 

instrumento (Renwick, 2002). 

À aluna M.E. do 3º nível de iniciação foi atribuído o arranjo “Da Serra Veio um 

Pastor”, devido à escrita simples e restrita à posição dos cinco dedos. A aluna está 

em fase de adaptação à posição dos cinco dedos no teclado, pelo que este será o 

arranjo mais adequado para o desenvolvimento desta técnica. Irei utilizar este 

arranjo também para a introdução dos conceitos de ligadura de expressão e 

ligadura de prolongação. 

O aluno M.V. do 4º nível de iniciação encontra-se num bom nível técnico-musical, 

tendo tocado muito repertório diversificado ao longo do ano. Tendo em conta as 

suas competências musicais prévias, foi decidido introduzir um novo conteúdo 

pedagógico. Foi atribuído o arranjo “Menina que sabe ler” com o objetivo principal 

de realizar uma primeira abordagem à utilização do pedal. Ao dar liberdade ao 

aluno de ouvir e escolher os arranjos que prefere aprender, foi também selecionada 

a “Cantiga de Embalar”. Foram atribuídos apenas dois arranjos devido a outros 

projetos em que o aluno está inserido, incluindo concursos, que exigem tempo de 

estudo individual para repertório exigente. 

Ao aluno B.S. do 4º nível de iniciação foi atribuído o arranjo “Baile das 

Camacheiras” com o principal objetivo de tocá-lo de memória e num andamento 

rápido. O aluno é muito aplicado no estudo individual e tocou muito repertório 

anteriormente. No entanto, o facto de o aluno ter sempre preferido tocar o seu 

repertório com partitura, fez com que apresentasse a tendência de tocar num 

andamento mais lento e com pouca espontaneidade. A minha expectativa é que ao 

aprender esta melodia tradicional madeirense de memória, o aluno ganhe confiança 

em tocar de memória, desenvolvendo também uma maior fluência e velocidade na 



35 
 

execução técnica. Dando liberdade de escolha dos restantes arranjos que o aluno 

quer aprender, foram selecionados mais dois: “Menina que sabe ler” e “Baile da 

meia-volta”. 

O aluno M.P., que se encontra no nível 4 de iniciação, está num nível avançado de 

leitura e com boas capacidades técnicas. Tendo em conta as suas competências 

musicais prévias, foi decidido introduzir um novo conteúdo pedagógico. Atribuí ao 

aluno a peça “Cantiga de embalar” por ser a dois pianos para introduzir o compasso 

composto e também a primeira experiência de tocar em conjunto. Além da peça 

atribuída por mim, o aluno escolheu trabalhar também as peças “Meia-noite dada” 

e “Baile da meia-volta”. 

A aluna S.A. tem apresentado ao longo do ano muitas dificuldades a nível do ritmo 

e em manter a mesma pulsação ao longo da execução das peças do seu repertório. 

Decidi atribuir uma peça a dois pianos a ser tocada com o aluno L.V, já que este 

aluno tem facilidade em manter a pulsação e que os dois partilham o mesmo horário 

letivo. A peça “Ai, borda, minha filha, borda” torna-se ideal por ter um ritmo 

semelhante nas partes dos dois pianos, sendo mais fácil a aluna S.A. alcançar o 

sincronismo com o colega. Este arranjo também foi feito a pensar no 

desenvolvimento da independência das duas mãos, que é outra dificuldade da 

aluna. Além da peça a dois pianos, a aluna S.A. escolheu trabalhar as peças 

“Menina que sabe ler” e “Meia-noite dada”.  

O aluno L.V. tem tido ao longo do ano muitas dificuldades a nível da leitura nas 

duas claves, tendo por exemplo a tendência de ler os números dos dedos em vez 

das notas. O aluno apresenta também relutância em ler a partitura, querendo 

memorizar as peças logo no início da aprendizagem e, por vezes, estudando-as 

incorretamente de ouvido. Tendo em conta esta situação, decidi que seria ideal 

atribuir ao aluno a parte do piano 2 da peça “Ai, borda, minha filha borda” para ser 

tocada com a aluna S.A.. A minha expetativa é que o aluno terá inevitavelmente de 

seguir a partitura quando tocar com a colega. Além desta peça a dois pianos, o 

aluno L.V. escolheu trabalhar a peça “Menina que sabe ler”. Não foram planeadas 

mais peças devido às poucas condições que o aluno tem para o estudo individual 

em casa (teclado pequeno e ausência de banco apropriado). 



36 
 

O aluno A.P. tem apresentado ao longo do ano muitas dificuldades na precisão 

rítmica. Decidi atribuir uma peça a dois pianos a ser tocada com o aluno T.H., sendo 

que os dois partilham o mesmo horário letivo. O arranjo “Baile da meia-volta” foi o 

ideal para estes dois alunos, pois além de auxiliar o desenvolvimento do sentido 

rítmico no aluno A.P., também seria a primeira experiência que o aluno T.H. teria a 

tocar em conjunto. Ao dar liberdade de escolha nas peças seguintes, os dois alunos 

escolheram trabalhar os arranjos “Ai, borda, minha filha, borda” e “Menina que sabe 

ler”. 

A aluna A.C. é muito aplicada no estudo individual e tem uma grande facilidade na 

leitura, sendo muito usual a preparação de várias peças num curto espaço de 

tempo. Por esta razão, decidi planear uma atribuição de um número maior de 

arranjos. Sendo que a aluna ainda não tem muita experiência na execução de 

peças de caráter polifónico, decidi atribuir os dois arranjos com este tipo de escrita 

(“Trigo loiro, Trigo loiro” e “Belo Infante dos meus olhos”). Além destes arranjos 

atribuídos por mim, a aluna escolheu trabalhar a “Menina que sabe ler” e o “Baile 

das Camacheiras”. O plano será também tocar pelo menos uma das peças de 

memória, pois a aluna ainda tem pouca experiência na execução sem partitura. 

Segue abaixo uma tabela realizada com os critérios de atribuição de cada arranjo. 

 

Aluno 

 

Arranjos trabalhados 

 

 

Critério de Atribuição 

 

Objetivos principais 

M. E. 

(Iniciação - 

3º nível) 

“Da serra veio um pastor” Competências a 

desenvolver 

- Assimilar a técnica na 

posição dos cinco dedos; 

- Introduzir as ligaduras de 

prolongação e de 

expressão. 

M.V. 

(Iniciação - 

4º Nível) 

“Menina que sabe ler” 

 

Competências a 

desenvolver 

- Introduzir a utilização do 

pedal. 

 “Cantiga de embalar” Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 
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B.S. 

(Iniciação - 

4º Nível) 

“Baile das Camacheiras” a 

solo 

 

Competências a 

desenvolver 

- Executar uma peça de 

memória e com velocidade 

na execução. 

 “Menina que sabe ler” Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

 “Baile da meia-volta” Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

M.P. 

(Iniciação – 

4º Nível) 

“Cantiga de embalar” (piano 

1) com a professora 

 

Competências a 

desenvolver 

- Introdução à música de 

conjunto; 

- Primeira abordagem ao 

compasso composto 

 

 

 

 

“Meia-noite dada” Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

 “Baile da meia-volta” Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

S.A. 

(1º Grau) 

“Ai borda minha filha, borda” 

(Piano 1) com o colega L.V. 

 

Competências a 

desenvolver 

- Fortalecer o sentido 

rítmico; 

- Desenvolver a 

coordenação motora entre 

as duas mãos. 

 “Menina que sabe ler” 

 

Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

 “Meia-noite dada” Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

L.V. 

(1º Grau) 

“Ai borda minha filha, borda” 

(Piano 2) com a colega S.A. 

Competências a 

desenvolver  

- Ganhar maior segurança 

na leitura nas duas claves; 

- Executar uma peça com 

leitura da partitura. 

 “Menina que sabe ler” Motivação - Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 
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(Escolha pessoal do 

aluno) 

liberdade de escolha do 

repertório. 

A.P. 

(1º Grau) 

“Baile da meia-volta” 

 

Competências a 

desenvolver 

- Fortalecer o sentido 

rítmico. 

 “Ai borda, minha filha, 

borda” (Piano 2) com o 

aluno T.H. 

Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

 “Menina que sabe ler” Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

T.H. 

(1º Grau) 

“Baile da meia-volta” (Piano 

1) com o aluno A.P. 

 

Competências a 

desenvolver  

- Introdução à música de 

conjunto. 

 

 “Ai borda minha filha, borda” 

(Piano 2) 

Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

 “Menina que sabe ler” Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

A.C. 

(1º Grau) 

“Trigo loiro, trigo loiro” 

 

Competências a 

desenvolver  

- Primeira abordagem à 

textura polifónica; 

- Executar uma peça de 

memória. 

 

 “Belo Infante dos meus 

olhos” 

 

Competências a 

desenvolver 

- Desenvolver a leitura e 

performance de peças com 

textura polifónica; 

 “Menina que sabe ler” 

 

Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

 “Baile das Camacheiras” 

com acompanhamento da 

professora 

Motivação 

(Escolha pessoal do 

aluno) 

- Desenvolver a motivação 

intrínseca através da 

liberdade de escolha do 

repertório. 

Tabela 4 – Critérios de atribuição de cada arranjo  
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4.4. Preparação dos instrumentos para a recolha de dados 

4.4.1. Questionários aos alunos participantes 

O questionário é uma técnica de investigação que consiste num grupo de questões 

apresentadas por escrito e que costuma ser utilizada nas ciências da educação. As 

questões podem ser de resposta aberta, permitindo uma maior liberdade de 

expressão, ou de resposta fechada, estando limitado à escolha da opção mais 

próxima da opinião do participante (Barbosa, 2012).   

O uso de perguntas abertas tem grande utilidade na investigação qualitativa, já que 

é uma forma de levar os inquiridos a expressar as suas opiniões, representações, 

perceções e experiências subjetivas acerca do tema (Amado, 2014).  

A adequação das questões e como são formuladas são também aspetos 

importantes. Segundo Barbosa (2012), devemos seguir três princípios básicos na 

formulação das questões: O princípio da clareza, o princípio da coerência e o 

princípio da neutralidade. O princípio da clareza estabelece que as questões têm 

de ser claras e inequívocas, pelo que devem ser apresentadas de forma concisa. 

O princípio da coerência institui que as questões devem corresponder à intenção 

da própria pergunta e o princípio da neutralidade define que a formulação da 

pergunta não deve induzir uma resposta. 

Os questionários iniciais, preenchidos antes da primeira sessão da implementação 

do projeto, foram utilizados com o intuito de recolher dados gerais sobre cada aluno 

participante e registar o seu conhecimento prévio acerca da Música Tradicional 

Madeirense, as suas expetativas acerca da abordagem deste género musical nas 

aulas de piano e a sua dedicação semanal ao estudo do instrumento. Para isso 

tentei restringir a formatação do questionário ao essencial, utilizar maioritariamente 

as perguntas de resposta aberta e seguir os princípios mencionados no parágrafo 

anterior. 

No final da implementação do projeto decidi utilizar o questionário como ferramenta 

novamente, desta vez para recolher dados acerca das reações finais à participação 

no projeto e ao impacto que este teve nos alunos relativamente à motivação do 

estudo do piano e à aquisição de novos conhecimentos. Tal como referido 
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anteriormente, é reconhecida a preferência na utilização de questões com 

respostas abertas e de uma formatação clara e sucinta.   

4.4.2. Questionário aos docentes de piano da RAM 

Com os questionários aos docentes de piano pretendo em primeiro lugar recolher 

dados acerca da utilização de Música Tradicional Madeirense no ensino 

especializado, nomeadamente com as crianças que estão a iniciar os seus estudos 

do piano (Iniciação ou 1º Grau). Pretendo também verificar se os docentes 

consideram pertinente a elaboração de recursos pedagógicos para esse fim. Como 

contextualização, pretendo incluir uma questão com o intuito de conhecer quais os 

métodos para piano mais utilizados na iniciação musical na RAM. 

Elaborei questões maioritariamente de reposta aberta, indo ao encontro do que já 

foi mencionado anteriormente acerca da investigação qualitativa e seguindo os 

princípios também referidos no subcapítulo anterior.  

Após a elaboração dos questionários é necessário selecionar a maneira mais 

favorável para a sua distribuição. A entrega pessoal dos questionários é benéfica, 

sendo que o preenchimento dos mesmos pode ser feito no momento e que os 

objetivos do estudo podem ser apresentados e clarificados verbalmente (Bell, 

2010). Após pedir autorização oficial ao diretor do CEPAM e ao coordenador do 

Departamento de Teclas, os questionários foram entregues pessoalmente a todos 

os docentes presentes no final de uma reunião do Departamento de Teclas, 

solicitando que fossem deixados na reprografia da sede da instituição após o seu 

preenchimento. 

4.4.3. Trabalho de campo e diário de bordo 

De forma a preparar o trabalho de campo, foi feita uma previsão do número médio 

de sessões por cada grupo de alunos e do tempo de participação no projeto.  

O grupo 1, composto pela aluna M.E., teria o número mais reduzido de sessões e 

um tempo mais limitado de implementação, devido ao facto de estar inserida na 

coadjuvação letiva. Sendo que o período de estágio termina no mês de maio, o 

tempo de implementação do projeto teria de ser obrigatoriamente limitado até esse 
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mês. Além de existirem apenas 10 aulas disponíveis a serem lecionadas por mim 

em contexto de estágio a esta aluna, o seu horário durante o ano letivo foi de uma 

aula de 25 minutos por semana. Tendo também em conta o facto de a aluna M.E. 

ter repertório já planeado pela sua docente, foram previstas apenas cinco sessões 

para a implementação do projeto. 

Relativamente ao grupo 2, composto por seis alunos (M.P., B.S., A.C., A.P. e T.H.), 

foi previsto um número médio de 13 sessões. O número de sessões foi calculado 

tendo em conta que os alunos têm uma aula por semana e que o período da sua 

participação no projeto inicia em meados de março e termina no final de junho. 

Por último, foram previstas 22 sessões para o grupo 3, constituído por dois alunos 

(L.V. e S.A.) que partilham o mesmo horário. Foi possível planear um maior número 

de sessões de implementação do projeto com estes alunos devido ao facto de 

terem aulas duas vezes por semana. Outra razão pela qual este grupo terá maior 

número de sessões foi por um dos alunos não ter as condições ideais para o estudo 

individual em casa. O aluno L.V. não tem um banco apropriado nem o instrumento 

mais adequado ao estudo, tendo apenas um teclado com quatro oitavas, sem 

pedal, sem dinâmicas e sem sensibilidade ao toque. Sendo assim, este aluno 

necessitaria de um maior número de sessões para progredir em determinados 

aspetos que não podem ser trabalhados em casa. Considerando que as aulas do 

aluno L.V. são em formato partilhado com a aluna S.A., o número de sessões 

planeadas foi a mesma para estes dois alunos. 

Relativamente à duração de cada sessão, planeei uma média de 15 minutos 

dedicados a cada aluno para a implementação dos arranjos. Desta forma, a 

previsão para as sessões partilhadas é de 30 minutos e as sessões individuais de 

15 minutos.  
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Amostra Alunos Previsão do 

tempo médio de 

implementação 

do projeto 

Previsão do 

número médio 

de sessões  

Duração média de 

cada sessão 

Grupo 1 M.E. 

 

3 meses 

Março - Maio 

5 15 minutos 

(individual) 

 

 

Grupo 2 

M.V. 

M.P. 

B.S. 

A.C. 

A.P. 

T.H. 

 

 

4 meses 

Março - Junho 

 

 

13 

 

 

15 minutos 

(individual) 

30 minutos  

(partilhada) 

Grupo 3 S.A. 

L.V. 

4 meses 

Março - Junho 

22 15 minutos 

(individual) 

30 minutos 

(partilhada) 

Tabela 5 – Previsão da duração e número de sessões de implementação do projeto. 

 

Ao longo do período de implementação do projeto, os alunos tiveram momentos de 

performance, onde foi possível apresentar publicamente os arranjos. A primeira 

atuação planeada consistiu numa audição temática, com a participação de todos 

os alunos intervenientes, em que os arranjos foram gravados em formato 

audiovisual (devido às restrições impostas pela pandemia). Esta atividade 

encontra-se descrita em maior detalhe na segunda parte deste documento 

referente ao relatório de estágio. Além da audição temática, um aluno apresentou 

um arranjo num concerto de alunos do Núcleo de Câmara de Lobos e três alunos 

tocaram três arranjos numa audição de alunos no Salão Nobre da Sede do 

Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. 
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Aluno 

 

Apresentações públicas dos arranjos 

 

M. E. 

(coadjuvação 

letiva) 

1. Audição temática (formato vídeo offline) 

M.V. 1. Audição temática (formato vídeo offline) 

2. Audição de alunos (formato presencial, no Salão nobre do CEPAM) 

B.S. 1. Audição temática (formato vídeo offline) 

2. Concerto de alunos (formato presencial, na Casa da Cultura de 

Câmara de Lobos) 

M.P. 1. Audição temática (formato vídeo offline) 

S.A. 1. Audição temática (formato vídeo offline) 

L.V. 1. Audição temática (formato vídeo offline) 

2. Audição de alunos (formato presencial, no Salão nobre do CEPAM) 

A.P. 1. Audição temática (formato vídeo offline) 

 

T.H. 1. Audição temática (formato vídeo offline) 

A.C. 1. Audição temática (formato vídeo offline) 

2. Audição de alunos (formato presencial no Salão nobre do CEPAM) 

Turma de 

Iniciação 

Musical  

(Nível 1) 

1. Atelier infantil de Piano (Formato de Workshop presencial no Núcleo do 

Caniço) 

Tabela 6 – Participações por cada aluno em apresentações públicas dos arranjos. 

 

Para registar aquilo que foi observado e realizado durante as sessões de 

implementação do projeto com os alunos, foi utilizado o diário de bordo como 

ferramenta. Após cada aula planeada para o processo de ensino e aprendizagem 

dos arranjos de Música Tradicional Madeirense, descrevi de forma breve as 

estratégias e metodologias utilizadas, as reações por parte dos participantes e as 

alterações à planificação pré-estabelecida. Registei ainda os episódios mais 

marcantes, as dificuldades encontradas e as minhas reflexões sobre o decorrer da 
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implementação do projeto. Para um melhor planeamento desta ferramenta de 

recolha de dados, decidi estabelecer os seguintes tópicos a serem registados:  

• Estratégias utilizadas no ensino e reflexões sobre o processo de 

aprendizagem de cada aluno;  

• Impacto motivacional nos alunos;  

• Outras observações relevantes. 
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5. Apresentação e análise dos resultados 

5.1. Exposição e discussão dos resultados dos questionários aos 

alunos 

Considerando que esta investigação pretende avaliar o impacto motivacional 

perante a utilização de arranjos de Música Tradicional Madeirense nas aulas de 

piano do ensino especializado na Madeira, torna-se indispensável o registo e a 

análise das opiniões por parte dos alunos em relação ao projeto. Foram elaborados 

dois questionários de caráter qualitativo, sendo que as questões eram 

maioritariamente abertas. O primeiro questionário foi realizado antes da 

implementação prática do projeto (março de 2021), enquanto o segundo 

questionário foi preenchido após a participação de todos os alunos no projeto (junho 

de 2021). Todos os alunos mostraram-se recetivos ao questionário, apresentando 

interesse e curiosidade relativamente ao tema. 

5.1.1. Questionário inicial 

O questionário inicial, entregue antes das sessões práticas do projeto, consistiu 

numa página em formato A4 composta por nove questões no total. O primeiro grupo 

de questões (1 e 2) refere-se à caracterização dos alunos por género, idade, nível 

e local de ensino. O segundo grupo de questões (3 a 8) pretende analisar qual a 

experiência e conhecimento prévio do aluno relativamente à Música Tradicional 

Madeirense e que papel este género musical teve nas aulas de piano ou noutros 

contextos. A última questão (9) está relacionada com os hábitos de estudo 

individual do aluno. A participação no questionário inicial foi de 100%, sendo que 

todos os nove alunos participantes no projeto o preencheram e devolveram. 

Grupo 1 – Dados gerais sobre os inquiridos 

Os alunos tinham idades compreendidas entre os oito e os doze anos, sendo que 

três eram do sexo feminino e seis do sexo masculino.  
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Gráfico 1 – Género dos alunos participantes 

Nos dois gráficos seguintes encontram-se a distribuição dos alunos participantes 

por nível e local de ensino. 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos alunos participantes por nível de ensino 

6

3

Participantes

Masculino Feminino

1

3

5

Nível/Grau de ensino

Distribuição de alunos por nível de ensino

Iniciação Musical (N3) Iniciação Musical (N4) 1º Grau
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Gráfico 3 – Distribuição dos alunos participantes por local de ensino 

Grupo 2 – Música Tradicional Madeirense nas aulas de piano 

Relativamente à primeira questão deste grupo, que pretendia averiguar se os 

alunos costumam ouvir Música Tradicional Madeirense, cinco responderam que 

sim e quatro responderam que não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Resultados da questão 3 do questionário inicial 

3

1

5

Distribuição dos participantes por local de ensino

Sede do CEPAM Núcleo do Caniço Núcleo de Câmara de Lobos
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A questão 4 pretendia verificar qual o conhecimento prévio sobre este género 

musical e quais as melodias ou canções mais populares entre este universo de 

alunos. Foram consideradas nove respostas, sendo que outras respostas que 

abranjam peças não madeirenses foram descartadas. 

 

Gráfico 5 – Resultados da questão 4 do questionário inicial 

O “Bailinho da Madeira” foi referido oito vezes, sendo bem conhecido por quase 

todos os alunos inquiridos. A canção “Da serra veio um pastor” foi referida sete 

vezes e a canção “Ai, borda, minha filha, borda” foi mencionada três vezes. Todas 

as restantes canções foram mencionadas por um ou dois alunos. 

A questão seguinte pretendia verificar se os alunos tinham experiência prévia com 

este género musical nas aulas de piano, sendo que seis alunos responderam que 

sim e três alunos responderam que não. 

8

7

2

1

3

1

1

2

2

"Bailinho da Madeira"

"Da serra veio um pastor"

"Primavera das flores"

"Baile das Camacheiras"

"Ai, borda, minha filha, borda"

"Despique da Madeira"

"Ai, ai que rebenta a pipa"

"Meia-noite dada"

"Bate o pé"

Indica algumas canções tradicionais madeirenses que 
conheças

Número de respostas
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Gráfico 6 – Resultados da questão 5 do questionário inicial 

Quando questionados sobre o interesse em tocar Música Tradicional Madeirense 

com maior frequência nas aulas de piano, sete alunos responderam que sim, um 

aluno respondeu que não e um respondeu talvez. 

 

Gráfico 7 – Resultados da questão 6 do questionário inicial 

Esta questão de formato aberto permitiu-nos conhecer os motivos pelos quais os 

alunos deram a sua resposta. Os dois alunos que deram a resposta “Não” e “Talvez” 

justificaram com o facto de terem maior interesse em tocar outro tipo de música. Os 

7

1

1

Gostarias de tocar Música tradicional madeirense nas 
aulas de piano mais vezes?

Sim Não Talvez

6

3

Alguma vez tocaste Música tradicional Madeirense 
nas aulas de piano?

Sim Não
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alunos que responderam “Sim” apresentaram várias justificações, tais como: O 

gosto pela música madeirense (4), a identidade regional (2), a influência familiar 

(1), o gosto pelo canto (1) e o gosto em aprender piano independentemente do 

género musical (1). 

“Gostarias de tocar Música Tradicional Madeirense nas aulas de piano mais vezes?” 

 Sim  

“Porque o meu avô costuma tocar estas músicas e cantar os reis.  O meu tio também toca no 

acordeão.” 

“Eu gosto muito das músicas da Madeira” 

“Porque dá para cantar e gosto de algumas” 

“Porque gosto de ouvir músicas madeirenses e tocá-las no piano. É incrível.” 

“Porque faz parte da minha região.” 

“Porque eu gosto de aprender piano.” 

“Porque sou madeirense e gosto deste tipo de música.” 

Talvez 

“Porque gosto mais de músicas diferentes” 

Não 

“Porque prefiro músicas mais exóticas” 

Tabela 7 – Transcrição das respostas dadas à questão 6 do questionário inicial 

Quando questionados sobre se já tocaram algum instrumento tradicional 

madeirense, seis alunos responderam que sim e três responderam que não. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Resultados da questão 7 do questionário inicial 
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A questão 8 pretendia averiguar se os alunos tinham familiares que gostavam de 

ouvir Música Tradicional Madeirense, pelo que sete responderam que sim e dois 

não tinham esse conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Resultados da questão 8 do questionário inicial 

Esta questão foi elaborada em formato aberto, pelo que foi possível também 

recolher informação acerca do grau de parentesco dos familiares que ouvem este 

género musical. Os graus de parentesco referidos pelos alunos que responderam 

“Sim” foram os pais (2), avós (2), tios (1) e irmãos (1). Além destes dados, um 

inquirido também referiu que toda a sua família da parte do seu pai gostava de ouvir 

Música Tradicional Madeirense. 

A última questão pretendia analisar de uma forma muito geral os hábitos de estudo 

individual dos alunos inquiridos. Esta questão foi elaborada em formato aberto para 

que os alunos pudessem indicar quantos dias por semana dedicam ao estudo do 

piano.  

 

7

2

Alguém na tua família gosta de ouvir Música 
Tradicional Madeirense?

Sim Não sei
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Gráfico 10 – Resultados da questão 9 do questionário inicial 

Foi possível verificar que a maioria dos alunos estudava entre três e quatro dias por 

semana. Todos os alunos estudam pelo menos uma vez por semana e nenhum 

tem o hábito de estudar diariamente. 

5.1.2. Questionário final 

Ao finalizar as sessões práticas, os alunos preencheram um novo questionário, 

tendo sido recolhidos dados relevantes para a avaliação do impacto do projeto a 

nível motivacional. O questionário em formato de uma página A4 apresentava seis 

questões. O primeiro grupo de questões (1 a 2) pretendia caracterizar os inquiridos 

quanto ao género, idade, nível de ensino e local de ensino. O segundo grupo de 

questões (3 a 6) pretendia recolher as apreciações finais sobre a participação no 

projeto. 

Grupo 1 – Dados gerais sobre os inquiridos 

A percentagem de participação no questionário foi de 100%, ou seja, nove alunos 

no total, em que seis eram do sexo masculino e três do sexo feminino. À data de 

preenchimento dos questionários finais, os alunos tinham idades compreendidas 

entre os oito e os doze anos. Os níveis mantinham-se nos mesmos, com quatro 

3

5

1

1 a 2  dias

3 a 4 dias

5 a 6 dias

Todos os dias

Quantas vezes por semana costumas estudar piano?

Número de respostas
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alunos a frequentar a Iniciação Musical e cinco alunos a frequentar o 1º Grau. Os 

locais de ensino também se mantiveram. 

Grupo 2 – Considerações finais sobre a participação no projeto 

O segundo grupo de questões é constituido por quatro alíneas em formato de 

resposta aberta com o intuito de deixar os alunos expressarem livremente as suas 

opiniões acerca da participação no projeto. 

Perante as questões “Gostaste de tocar Música Tradicional Madeirense nas aulas 

de piano? Gostarias de aprender mais peças deste género?”, apresentadas na 

alínea três do questionário, todos os alunos responderam “Sim”. Apenas dois 

inquiridos escolheram apresentar as suas razões. 

“Gostaste de tocar Música Tradicional Madeirense nas aulas de piano? Gostarias de 

aprender mais peças deste género?” 

Sim 

“Porque foram das primeiras músicas que toquei” 

“Acho que as músicas tradicionais são muito alegres e divertidas” 

Tabela 8 – Transcrição das respostas dadas à questão 3 do questionário final 

Com a questão apresentada na alínea quatro, pretendia-se averiguar se os alunos 

se sentiram motivados para o estudo individual do piano durante a aprendizagem 

da Música Tradicional Madeirense. Apenas um aluno respondeu “Não”, tendo dado 

essa resposta pelo facto de não ter estudado muito na fase inicial do projeto e ter 

começado apenas a estudar com mais frequência numa fase mais tardia. Os 

restantes alunos que responderam “Sim” apresentaram várias razões tais como: 

facilidade na aprendizagem das peças (3), gosto pela Música Tradicional 

Madeirense (3), vontade de tocar piano e de evoluir na aprendizagem deste 

instrumento (2), ligação cultural com as peças (1). 

“Sentiste que estavas motivado(a) para praticar piano em casa durante a aprendizagem 

destas peças? Porquê?” 

Sim 

“Porque eram muito fáceis” 

“Comecei a estudar mais vezes porque comecei a evoluir mais e o estudo ficou mais fácil” 
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“Porque a música madeirense começou desde os meus tetravôs” 

“Porque as peças são fáceis e queria saber tocar cada vez melhor” 

“Porque gosto de ouvir a músicas” 

“Porque gosto de tocar este tipo de música” 

“Porque gosto de músicas tradicionais e sinto-me mais alegre” 

“Porque quando estava aborrecida ia treinar piano” 

Não 

“Porque no início não estudava muito essas músicas, mas mais tarde comecei a estudar mais” 

Tabela 9 – Transcrição das respostas dadas à questão 4 do questionário final 

Na questão 5, os alunos tiveram oportunidade de exprimir livremente aquilo que 

sentiam ter aprendido ou melhorado a nível técnico-musical com o estudo deste 

repertório. As competências ques os alunos referiram ter adquirido pela primeira 

vez foram: Tocar em conjunto a dois pianos (6), a utilização do pedal (6), tocar em 

compasso composto (1) e tocar de cor (1).  

Relativamente às competências que os alunos sentiram ter melhorado foram: o 

ritmo (2), a velocidade de execução (1), a coordenação das duas mãos (1), a 

postura do pulso (1) e a posição dos cinco dedos (1). 

A última alínea apresentava a questão “Gostaste da experiência de tocar na 

audição temática? Porquê?”. Todos os alunos responderam que sim, apresentando 

várias justificações transcritas na tabela abaixo. 

“Gostaste da experiência de tocar na audição temática? Porquê?” 

Sim 

“Porque fiquei a conhecer mais músicas madeirenses e de ver eu e os outros alunos a tocar.” 

“Eu gostei muito de participar naquela audição porque eu ouvi músicas que depois quis 

aprender.” 

“Gostei porque foi a primeira vez a tocar numa audição e também conheci novas músicas para 

aprender.” 

“Porque foi a minha primeira audição no piano e gostei das músicas.” 

“Porque aprendi músicas que não conhecia.” 

“Porque mostrei o que sabia sobre a peça e porque conheci novas músicas que gostava de 

aprender.” 
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“Gostei de tocar e participar, porque pensava que era colaborativo.” 

“Porque posso avaliar o que eu toco e o que os outros tocam.” 

“Porque pude experimentar uma música nova e pude também ouvir novas músicas que não 

conhecia.” 

Tabela 10 – Transcrição das respostas dadas à questão 6 do questionário final 

 

5.2. Exposição e discussão dos dados recolhidos do questionário 

aos docentes 

Sendo que este projeto pretende verificar a viabilidade e a pertinência de utilização 

de arranjos de Música Tradicional Madeirense nas aulas de piano do ensino 

especializado na Madeira, considerei importante recolher também as opiniões dos 

docentes de piano da Região. 

O primeiro grupo de questões pretendia caracterizar os inquiridos relativamente ao 

género, idade, anos de serviço, formação académica e local de ensino. Onze 

docentes preencheram o questionário, sendo sete do sexo feminino e quatro do 

sexo masculino. A maioria dos inquiridos tinha idades compreendidas entre os 40 

e os 49 anos e era detentor de um Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos docentes inquiridos por idades 
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Gráfico 12 – Caracterização dos docentes inquiridos por habilitações académicas 

A maior parte dos docentes que respondeu ao questionário tinha mais de 20 anos 

de experiência no ensino do piano, sendo que a maioria lecionava na Sede do 

Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Caracterização dos docentes inquiridos por anos de experiência no ensino 

de piano 
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Gráfico 14 – Caracterização dos docentes inquiridos por locais de ensino 

Quando questionados sobre a utilização de métodos de piano nas aulas dos alunos 

iniciantes, todos os docentes excetuando um responderam que os utilizavam. O 

método mencionado mais vezes foi o Método Thompson, seguido do Método Russo 

de A. Nikolaev e do Método Hervé-Pouillard. 

Gráfico 15 – Métodos de piano utilizados pelos docentes inquiridos 
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Perante a questão “Considera importante a utilização de canções tradicionais e 

melodias familiares com alunos iniciantes?”, todos os onze inquiridos responderam 

que sim, apresentando as seguintes razões: Facilitação da aprendizagem (4), fator 

motivacional (3), integração cultural/social/familiar (3), ligação emocional com a 

música (2). 

“Considera importante a utilização de canções tradicionais e melodias familiares com 

alunos iniciantes?” 

Sim 

“Seria muito importante sem dúvida. Usar melodias familiares na introdução da 

aprendizagem do piano facilitava a concentração. Facilita o solfejo, ritmo, técnica com 

melodias já conhecidas.” 

 

“…porque o reconhecer algo (música), partilhado previamente por uma comunidade, pode ser 

um fator motivacional para se sentir integrado, de forma ativa, a este processo de partilha 

comunitária, facilitando a aprendizagem.” 

 

“…facilita a aprendizagem. Torna mais simples a introdução de alguns ritmos e da 

identificação fácil de erros na melodia.” 

 

“Faz a ligação com a terra natal e o ambiente familiar.” 

 

“…considero importante porque os alunos mais rapidamente dão resposta emocional à 

melodias e canções conhecidas e têm motivação para tocá-las.” 

 

“É uma maneira de os alunos sentirem familiaridade com o material já conhecido. Além disso, 

vão sentir prazer em tocar, isto é, mostrar a sua interpretação da melodia.” 

 

“Os alunos se sentem mais conectados com a música em que trabalham.” 

 

“A Música tradicional faz uma parte importantíssima na cultura de um país. São raízes, são 

para cuidar e preservar. Estão a formar a personalidade rítmica/melódica da cultura musical 

de alguma nação.” 
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“…porque são músicas com melodias mais fáceis.” 

 

“Os alunos aprendem mais rapidamente quando já conhecem o repertório auditivamente. 

Sentem-se também mais motivados porque a melodia é familiar.” 

Tabela 11 – Transcrição das respostas à questão 7 do questionário aos docentes 

Todos os inquiridos, à exceção de um, consideraram pertinente a utilização de 

repertório para ser tocado em conjunto, seja a quatro mãos ou com 

acompanhamento do professor junto aos alunos iniciantes. 

 

Gráfico 16 – Resultados da questão 8 do questionário aos docentes 

Relativamente à utilização de Música Tradicional Madeirense nas aulas de piano 

no nível de Iniciação ou 1º Grau, seis inquiridos responderam que não costumam 

trabalhar este género musical enquanto cinco responderam que sim. Sendo esta 

uma pergunta em formato aberto, alguns docentes escolheram desenvolver as suas 

respostas. Tal como na questão anterior, os docentes mencionaram o impacto 

motivacional, a facilitação do processo de aprendizagem a nível técnico-musical, a 

identidade cultural e a integração social e no ambiente familiar. O único docente 

que escolheu justificar a razão pela qual não utiliza este repertório nas suas aulas, 

apontou o facto de não existirem recursos pedagógicos disponíveis. 

10

1

Considera pertinente a utilização de repertório para ser 
tocado em conjunto com alunos iniciantes?

Sim Não
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Gráfico 17 – Resultados da questão 9 do questionário aos docentes 

 

“Costuma utilizar Música Tradicional Madeirense nas aulas de Iniciação ou 1º Grau? Se 

sim, que vantagens trouxe a nível pedagógico ou de motivação do(a) aluno (a)?” 

Sim 

“Sim, quando o aluno já tem consciência das notas, nas teclas, posso por vezes introduzir uma 

música tradicional. Sendo uma melodia que conhece, o aluno procura alcançar melhores 

resultados para tocar com os pais.” 

 

“Sim. Faz a ligação com a terra natal e o ambiente familiar.” 

 

“Nas aulas da iniciação musical sim, utilizo poucas melodias de ouvido para a motivação. Acho 

importante trabalhar com repertório tradicional, com formas rítmicas e melódicas originais. 

Infelizmente não conheço muitos métodos portugueses.” 

 

“Muito pouco. Utilizo bastantes músicas tradicionais e populares do mundo. E isso ajuda na 

motivação e crescimento musical dos alunos.” 

 

5

6

Costuma utilizar Música tradicional madeirense nas aulas 
de Iniciação ou 1º Grau? 

Sim Não
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“Sim. É uma forma de introduzir conteúdos pedagógicos e trabalhar aspetos técnicos básicos 

mais facilmente. Os alunos costumam memorizar rapidamente as peças, contribuindo para o 

aumento do nível de motivação. Se gostam da canção, também ficam mais interessados em 

estudar.” 

Não 

“Não, mas estou muito interessado em trabalhar MTM.” 

 

“Não. Devido à inexistência dum método moderno pianístico. Na minha observação as 

crianças aprendem muito pouco as canções infantis tradicionais nos infantários.” 

 

“Não, não costumo. Mas acontece que alguns alunos tocaram de ouvido alguns temas 

madeirenses e eu os ajudo a melhorar a aprendizagem.” 

Tabela 12 – Transcrição das respostas à questão 9 do questionário aos docentes 

A última questão pretendia averiguar se os docentes consideravam pertinente a 

elaboração de recursos pedagógicos que incluam repertório da Música Tradicional 

Madeirense de forma a serem utilizados em complemento de outros métodos de 

piano. Todos os inquiridos, excetuando um docente que não quis preencher esta 

questão, responderam “sim”.  

“Considera pertinente a elaboração de recursos pedagógicos que incluam repertório da 

Música Tradicional Madeirense de forma a serem utilizados em complemento de outros 

métodos de piano?” 

Sim 

“Sem dúvida. (…) deveria ser interligado com o programa das atividades musicais das creches 

e infantários.” 

 

“Sim, pelas motivações expostas no ponto 7 (porque o reconhecer algo partilhado 

previamente por uma comunidade pode ser um fator motivacional para se sentir integrado, 

de forma ativa, a este processo de partilha comunitária, facilitando a aprendizagem.) Assim 

terei um manual já pronto de melodias entre as quais fazer escolher os alunos as que 

conhecem mais e/ou o que querem saber tocar.” 
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“Sim, sem dúvida, por vários motivos. O aluno fica mais motivado quando toca uma música 

que conhece. Por outro lado, tocar música tradicional neste contexto traz proximidade entre 

o instrumento e as raízes e cultura do meio em que vive, elevando assim a música tradicional. 

Pode ainda ajudar na introdução de determinados ritmos.” 

 

“Porque faz a ligação com a terra natal e o ambiente familiar.” 

 

“Tais recursos serão importantes, porque os alunos madeirenses devem conhecer a música 

das suas origens.” 

 

“Sim. Desde que sejam incluídas apenas melodias que aprendem os alunos, que sejam 

interessantes e de qualidade. E com acompanhamentos adequados e com técnicas de 

composição apropriadas.” 

 

“Sim, para valorizar e promover a interpretação e conhecimento a nível regional e nacional da 

Música Tradicional Madeirense.” 

 

“Sim. Em forma de peças adotadas para iniciantes de piano. Ou então um método feito em 

forma gradual de crescimento de dificuldades e com conjuntos de aluno-professor. 

Sinceramente não conheço métodos de piano madeirenses. Falta o espaço musical nas 

livrarias da madeira, para ser feita esta divulgação.” 

 

“Sim, com certeza. Porque são músicas com melodias da ilha e por isso faz todo o sentido.” 

 

“Sim. Porque não conheço nenhum método ou recurso específico para o ensino de piano que 

inclua música tradicional da madeira e seria muito útil para a minha atividade pedagógica.” 

Tabela 13 – Transcrição das respostas à questão 10 do questionário aos docentes 

É possível concluir que a grande maioria dos docentes inquiridos considera que a 

Música Tradicional Madeirense pode ter um papel importante na aprendizagem 

inicial do piano, apesar de nem todos trabalharem este género musical nas suas 

aulas. Apesar da maioria dos docentes inquiridos ter afirmado que não utiliza este 

género musical nas aulas de piano com alunos iniciantes, dez dos onze docentes 

inquiridos consideraram pertinente a elaboração de recursos pedagógicos 
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baseados neste repertório. Dos docentes que responderam que utilizam música 

tradicional nas aulas com os alunos iniciantes, apenas um especificou qual o 

recurso pedagógico que utiliza (aprendizagem de forma auditiva de melodias já 

conhecidas sem recurso a partitura). A carência de métodos que incluam música 

madeirense foi mencionada várias vezes nos questionários, reforçando a 

importância da criação de mais recursos pedagógicos neste sentido. 

5.3. Observações e registos no diário de bordo sobre a 

implementação prática dos arranjos 

As observações e os apontamentos em formato de diário realizados ao longo da 

implementação do projeto foram uma ferramenta importante para o processo de 

investigação-ação. Neste subcapítulo pretende-se apresentar exemplos dos 

registos mais relevantes feitos ao longo das sessões letivas e das apresentações 

públicas dos arranjos. O diário de bordo na sua totalidade encontra-se em anexo. 

5.3.1. Metodologias e reflexões sobre o processo de ensino-

aprendizagem 

Estes registos no diário de bordo permitiram o aprimoramento da minha prática 

pedagógica, permitindo-me refletir e encontrar novas estratégias para as 

dificuldades que surgiam. Foram registadas as abordagens pedagógicas utilizadas 

durante o processo de ensino-aprendizagem dos arranjos. 

Uma das metodologias de ensino utilizadas em todos os arranjos foi o processo de 

cantar a melodia antes de começar a tocar ao piano.  

Começámos por cantar a peça “Menina que sabe ler” por frases. Cantei e a aluna 

repetiu com a letra da canção. Depois de cantar uma vez do início ao fim, pedi que 

a aluna tocasse com apenas a mão direita. 

Quadro 1 – Excerto do Diário de Bordo de 03/05/2021 

Ao longo das sessões o exercício de cantar com a letra da canção era reforçado, 

trazendo vários benefícios à aprendizagem, como por exemplo a nível do ritmo. 
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Ao tocar com a mão direita o aluno apresentou algumas imprecisões rítmicas. Foi 

necessário cantar várias vezes com o aluno uma parte mais curta para depois tocar 

essa mesma parte no piano. 

Quadro 2 – Excerto do Diário de Bordo de 18/03/2021 

O método de demonstração, o auxílio visual na partitura e a diversificação de 

exercícios para ultrapassar dificuldades são outros exemplos de estratégias 

utilizadas. 

Após uma breve demonstração, o aluno rapidamente lembrou-se de como deveria 

executar o ritmo. 

Quadro 3 - Excerto do Diário de Bordo de 08/04/2021 

Comecei por pedir que os alunos tocassem a sua parte individualmente, onde tive 

de corrigir algum ritmo da parte do aluno A.P. assim como o fá sustenido (por vezes 

ainda tocava fá natural). Através do auxílio visual na partitura, tentei salientar ainda 

mais essa nota com lápis de cor. 

Quadro 4 - Excerto do Diário de Bordo de 23/04/2021 

Realizei com a aluna exercícios rítmicos para a coordenação das duas mãos, 

através do batimento do ritmo numa mesa (semínima contra duas colcheias). Ao 

conseguir realizar o exercício corretamente, pedi que tentasse tocar novamente os 

primeiros dois compassos, pelo que a aluna ainda apresentava muita dificuldade. 

Realizei então um exercício ao piano que consiste em tocar uma nota repetida com 

ritmo de semínima enquanto a outra mão toca noutra nota repetida o ritmo de 

colcheia. Pedi que realizasse o mesmo exercício em diferentes partes do teclado 

mantendo sempre a pulsação. A aluna mostrou-se mais confiante na execução 

desse ritmo, dizendo que irá continuar a fazer os exercícios durante a interrupção 

letiva. 

Quadro 5 – Excerto do Diário de Bordo de 09/03/2021 

Estes registos foram fundamentais para que o processo de ensino-aprendizagem 

do mesmo arranjo com os alunos seguintes fosse mais fluente e consequentemente 

mais motivador, pois disponibilizaram um leque de estratégias que tinham já 

funcionado anteriormente.  
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Tal como fiz anteriormente com o aluno M.P., decidi dividir a primeira frase em duas 

partes (passarinho + vai em bando). Dividir a frase em duas partes mais curtas 

funcionou muito bem, pois o aluno conseguiu juntá-las à primeira tentativa. 

Quadro 6 – Excerto do Diário de Bordo de 14/05/2021 

5.3.2. Impacto motivacional nos alunos 

Relativamente à questão da motivação, foram também registadas as minhas 

observações sobre as reações por parte dos alunos, incluindo citações dos 

mesmos. Através destes registos foi possível comprovar que os arranjos no geral 

tiveram um impacto muito positivo a nível motivacional de todos os alunos 

participantes. Foi relevante verificar que os arranjos despertaram interesse não só 

nos casos em que as melodias eram conhecidas pelos alunos, mas também nos 

casos em que não eram conhecidas anteriormente.  

A aluna S.A. mostrou-se entusiasmada por reconhecer a canção. 

Quadro 7 - Excerto do Diário de Bordo de 03/03/2021 

O aluno A.P. comentou que nunca tinha conhecido uma canção do Porto Santo 

anteriormente e que estava muito curioso por tocá-la. 

Quadro 8 - Excerto do Diário de Bordo de 12/03/2021 

Numa segunda fase da implementação do projeto, os alunos tiveram oportunidade 

de selecionar o arranjo que gostavam mais. Alguns escolheram tendo em conta o 

seu conhecimento prévio da canção, o seu gosto pessoal ou pelo interesse nos 

conteúdos técnicos presentes.  

Os alunos escolheram a peça “Ai, borda, minha filha, borda”. O aluno T.H. disse ser 

uma das suas canções preferidas quando era mais pequeno, enquanto o aluno A.P. 

estava muito interessado em tocar mais uma peça madeirense a dois pianos. 

Quadro 9 - Excerto do Diário de Bordo de 07/05/2021 

A aluna selecionou o arranjo “Meia-noite dada” pelo gosto pessoal mas também por 

conhecer a canção. 

Quadro 10 – Excerto do Diário de Bordo de 01/06/2021 
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(…) decidimos começar uma nova peça selecionada pelo aluno, “Menina que sabe 

ler”. Apesar de não conhecer a canção anteriormente, o aluno gostou muito da 

melodia e do facto de ter a utilização do pedal. 

Quadro 11 - Excerto do Diário de Bordo de 07/05/2021 

Ao longo das sessões foi possível observar um bom nível de motivação por parte 

dos alunos, através, por exemplo, da sua iniciativa e dedicação ao estudo 

individual.  

A nível de motivação é evidente que o aluno M.P. estava ansioso por tocar esta 

peça, pois começou já a tocá-la sozinho antes do dia da aula, apesar de eu ter dito 

que não era necessário começar já a estudá-la.  

Quadro 12 - Excerto do Diário de Bordo de 18/03/2021 

Apesar de eu ter dito que não era necessário começar a estudá-la em casa antes 

desta sessão, o aluno M.V. afirmou que já a tinha tentado tocar em casa por 

curiosidade.  

Quadro 13 - Excerto do Diário de Bordo de 18/03/2021 

A aluna S.A. tinha conseguido realizar com sucesso a junção com as duas mãos 

durante a interrupção letiva, apesar das dificuldades que ainda apresentava na 

última sessão. 

Quadro 14 - Excerto do Diário de Bordo de 12/04/2021 

Apesar do aluno T.H. ter sido habitualmente um aluno pouco dedicado ao estudo 

individual antes da implementação deste projeto, acabou por estudar toda a peça 

“Baile da meia-volta” em casa com mãos juntas desde a última sessão.  

Quadro 15 - Excerto do Diário de Bordo de 09/04/2021 

Além do estudo individual, a participação durante a aula era também muito 

favorável pela grande parte dos alunos. 
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No final da aula (50 minutos), dedicada exclusivamente aos dois arranjos do projeto, 

os alunos expressaram a sua tristeza por ter acabado, afirmando que queriam 

continuar a tocar. 

Quadro 16 - Excerto do Diário de Bordo de 07/05/2021 

Tal como aconteceu com os alunos T.H. e A.P., estes alunos (B.S. e M.P.) 

começaram a encarar esta peça como um jogo, pedindo sempre para tentar outra 

vez quando não estavam sincronizados. Quando conseguiram tocar até ao fim com 

sincronismo, começaram a celebrar o feito.  

Quadro 17 - Excerto do Diário de Bordo de 11/06/2021 

A aluna decidiu começar a peça “Menina que sabe ler”, expressando também o seu 

desejo de eventualmente aprender todas. 

Quadro 18 - Excerto do Diário de Bordo de 03/05/2021 

Apenas um dos alunos, L.V., não apresentou um bom nível de motivação durante 

a primeira parte da implementação do projeto.  

(…) o aluno L. V. continua a apresentar um nível de motivação relativamente baixo 

e pouco estudo individual, como era habitual desde o início dos seus estudos de 

piano. Será interessante verificar se o seu nível de motivação mudará quando lhe 

for dada a liberdade de escolha na aprendizagem de um novo arranjo.  

Quadro 19 - Excerto do Diário de Bordo de 14/04/2021 

De facto, a segunda implementação do projeto com este aluno, onde foi dada 

liberdade de escolha do novo arranjo, já correu de forma muito mais positiva. O 

aluno começou a mostrar maior participação durante as aulas, a dedicar-se ao 

estudo individual e também a desenvolver um gosto musical, algo que não tinha 

revelado anteriormente no seu percurso. 
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Ambos os alunos selecionaram a peça “Menina que sabe ler” como a sua favorita. 

Não só pelo facto de ter a utilização do pedal, que nunca tinham utilizado antes, 

mas também pela melodia. O aluno L.V. tem apresentado ao longo do ano letivo 

pouca motivação para o estudo do repertório, mas pela primeira vez disse que 

gostaria muito de aprender esta nova peça. 

Quadro 20 - Excerto do Diário de Bordo de 27/04/2021 

O aluno L.V. afirmou ter estudado muito a peça em casa, o que não tem sido 

habitual com este aluno ao longo deste ano. É evidente que este arranjo (“Menina 

que sabe ler”) está a afetar de forma positiva o seu nível de motivação.  

Quadro 21 - Excerto do Diário de Bordo de 04/05/2021 

Por ser música tradicional da região, os familiares dos alunos têm memórias e 

conhecimentos sobre este meio musical e evidentemente manifestam prazer em 

ouvir estas peças. O facto de a Música Tradicional Madeirense ser reconhecida e 

valorizada pela família, acabou por incentivar ao estudo e à partilha do resultado.  

A aluna (S.A.) explicou que, durante a interrupção letiva, os seus avós que 

conheciam muito bem a canção, pediram para que tocasse para eles. A aluna 

estudou muito para lhes poder mostrar o resultado. Afirmou estar muito feliz com o 

facto de ter tocado para a família uma peça que eles conheciam.  

Quadro 22 - Excerto do Diário de Bordo de 06/04/2021 

5.3.3. Outras observações relevantes 

Nas primeiras sessões foram feitas revisões aos arranjos, decidindo em alguns 

casos simplificar a dedilhação ou a parte rítmica.  

Para facilitar a execução, eliminei uma incómoda mudança de posição na mão 

direita (compasso nº16). Na parte do segundo piano observei que existia uma 

mudança de posição que estava a ser incómoda para o aluno, pelo que alterei a 

dedilhação de forma a manter a mesma posição (compasso nº 12).  

Quadro 23 - Excerto do Diário de Bordo de 12/03/2021 
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O aluno ainda apresentava muitas dificuldades em sincronizar as duas mãos nesta 

versão do arranjo. Decidi modificar este arranjo, substituindo as mínimas por 

semibreves na mão esquerda.  

Quadro 24 - Excerto do Diário de Bordo de 16/04/2021 

Graças a estes aperfeiçoamentos foi possível chegar à versão final dos arranjos 

expostos em anexo. 

Foram registados também no diário de bordo as reações por parte dos alunos 

participantes nas situações de performance e dos respetivos encarregados de 

educação. O feedback foi muito positivo por parte de todos os envolvidos.  

Todos os alunos e respetivos encarregados de educação deram feedback positivo, 

tendo registado por exemplo o e-mail da mãe da aluna A.C. (“Muitos parabéns pelo 

trabalho desenvolvido!”) e do pai do aluno L.V. (“Obrigado pelo vídeo, gostámos 

muito. Ouvimos já três vezes. Bonito”). 

Quadro 25 - Excerto do Diário de Bordo de 12/05/2021 

Ao perguntar o que acharam do vídeo da audição, ambos os alunos deram 

feedback positivo. Disseram ter gostado de ouvir-se a si próprios e também aos 

colegas. A aluna S.A. afirmou: “Não sabia que havia tantos colegas a tocar as 

músicas madeirenses!” e comentou: “Os meus pais conheciam as músicas todas!”. 

Quadro 26 - Excerto do Diário de Bordo de 11/05/2021 

Estes momentos de performance foram também muito importantes a nível 

pedagógico, em especial a audição temática em formato vídeo, por consistir em 

uma valiosa ferramenta para um momento de autorreflexão e autorregulação do 

aluno. 
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Começámos por assistir ao vídeo da audição temática juntos. O aluno M.P. 

imediatamente comentou a sua própria postura durante a performance, reparando 

nos pulsos que estavam baixos e nas costas que não estavam direitas. O aluno 

pareceu ter tido verdadeira noção da sua postura apenas quando viu o vídeo, 

apesar de eu ter chamado à atenção em aulas anteriores. A realização do vídeo e 

a sua visualização acabou por ter um impacto positivo na aprendizagem, pois o 

aluno está mais consciente daquilo que deve melhorar.  

Quadro 27 - Excerto do Diário de Bordo de 14/05/2021 
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6. Reflexão final sobre a implementação dos arranjos 

Considero que os arranjos cumpriram os objetivos que tinham sido traçados, tanto 

no desenvolvimento de competências musicais como no impacto motivacional.  

A aluna M.E. esteve sempre motivada para a aprendizagem e para o estudo 

individual ao longo da implementação do projeto. Apesar de ter vindo a apresentar 

pouca autonomia no estudo individual ao longo do ano, o facto de tocar uma peça 

com uma melodia bem conhecida facilitou o seu processo de autorregulação e 

melhorou o seu estudo individual. Este arranjo, “Da serra veio um pastor”, foi uma 

forma fácil de introduzir os conceitos de ligadura de expressão e de prolongação. 

Foi também favorável para o desenvolvimento da técnica na posição dos cinco 

dedos, que era uma das maiores dificuldades da aluna.  

Relativamente ao aluno M.V., os arranjos “Menina que sabe ler” e “Cantiga de 

embalar” foram uma oportunidade de introduzir de forma acessível o uso do pedal 

e a colaboração entre dois pianistas respetivamente. O aluno também apresentou 

um excelente nível motivacional, tanto na aprendizagem da peça atribuída por mim 

como naquela que escolheu. 

O uso dos arranjos também teve um impacto positivo nos alunos B.S. e M.P.. 

Ambos tiveram uma primeira experiência com a música em conjunto, a dois pianos, 

com os arranjos “Cantiga de embalar” e “Baile da meia-volta”. O aluno B.S. ganhou 

confiança em tocar os arranjos “Baile das Camacheiras” e “Menina que sabe ler” 

sem partitura, tendo evoluído a nível técnico e adquirido maior velocidade na 

execução. O aluno M.P. melhorou a postura, graças principalmente à participação 

nas filmagens da audição temática. Ambos os alunos se sentiram motivados 

durante a aprendizagem de todos os arranjos, independentemente de os terem 

escolhido ou não. 

A implementação dos arranjos a dois pianos “Baile da meia-volta” e “Ai, borda, 

minha filha, borda” teve um impacto igualmente positivo no desenvolvimento do 

sentido rítmico do aluno A.P.. O aluno T.H. teve oportunidade de se familiarizar com 

a performance a dois pianos e melhorou significativamente o seu nível motivacional, 

passando a cumprir o seu estudo individual todas as semanas. Independentemente 
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de terem ou não escolhido as peças, estes dois alunos mostraram-se motivados ao 

longo de toda a implementação do projeto. 

A introdução da textura polifónica à aluna A.C. foi facilitada através do estudo dos 

arranjos “Trigo loiro, trigo loiro” e “Belo Infante dos meus olhos”. De notar que a 

aluna entrou no 1º Grau este ano sem conhecimento do piano. A aprendizagem do 

arranjo “Menina que sabe ler” revelou ser uma forma acessível de introduzir o pedal. 

A aluna também teve a sua primeira experiência na música a dois pianos com a 

peça “Baile das Camacheiras”. Apesar de ser o seu primeiro ano de piano, 

conseguiu montar quatro arranjos do projeto além do repertório obrigatório. Verifica-

se que a aluna teve um excelente nível motivacional ao longo da implementação 

do projeto. 

A aluna S.A. apresentou uma melhoria considerável no sentido rítmico e na 

coordenação das duas mãos, que têm sido uma das suas maiores dificuldades na 

aprendizagem do piano. O estudo do arranjo “Ai, borda, minha filha, borda” a dois 

pianos permitiu que a aluna ganhasse segurança na pulsação e na precisão rítmica. 

O estudo dos arranjos “Menina que sabe ler” e “Meia-noite dada” incentivou à 

aprendizagem da utilização do pedal e do compasso composto (6/8) 

respetivamente. A aluna apresentou um bom nível motivacional durante toda a 

implementação do projeto, sendo mais consistente no seu estudo individual do que 

era anteriormente. É de referir também que tal como a aluna A.C., a aluna S.A. 

entrou este ano no 1º Grau sem o conhecimento anterior do piano. 

Apenas um dos alunos (L.V.) não apresentou um bom nível de motivação durante 

a primeira parte da implementação do projeto, na aprendizagem do arranjo “Ai, 

borda minha filha, borda”. A falta de motivação era já habitual antes do início do 

projeto, pois o aluno raramente cumpria o seu estudo individual e não expressava 

gosto pela aprendizagem do repertório. Além disso, existiam condições 

desfavoráveis para o estudo, já que em casa o aluno tinha apenas um teclado sem 

pedal e ausência de banco. Apesar disso, o nível motivacional do aluno mudou 

significativamente quando lhe foi dada liberdade de escolha no novo arranjo. O 

aluno expressou o seu gosto pessoal pela peça “Menina que sabe ler” e começou 

a cumprir o seu estudo individual, algo que não tinha revelado anteriormente no seu 



73 
 

percurso escolar. A sua participação nas aulas melhorou, mostrando interesse e 

motivação pela aprendizagem. Os dois arranjos trabalhados também facilitaram a 

introdução da música a dois pianos e da utilização do pedal, que eram dois 

conceitos novos para o aluno. 
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7. Conclusão 

As experiências obtidas na implementação do presente Projeto Educativo 

demonstram que o uso da Música Tradicional Madeirense não só pode desenvolver 

um gosto musical, como também consistir em uma ferramenta motivacional na 

aprendizagem inicial do piano. Os arranjos feitos com um intuito pedagógico 

corresponderam às expectativas da investigação, tendo apresentado benefícios a 

nível motivacional e funcional no desenvolvimento das competências técnico-

musicais dos alunos. 

No final do projeto, todos os alunos participantes apresentavam um bom nível de 

motivação para a aprendizagem e para o estudo individual. Foi possível constatar-

se este facto também pelos resultados dos questionários. No questionário inicial, 

dois dos alunos inquiridos não apresentavam interesse em aprender Música 

Tradicional Madeirense nas aulas de piano; já no questionário final, após a 

finalização do projeto, todos os alunos inquiridos responderam que gostaram de 

participar no projeto e que querem tocar este repertório mais vezes no futuro.  

Das apresentações públicas, a audição temática em formato vídeo foi a que mais 

revelou aspetos favoráveis. Foi notória a motivação que os alunos tiveram para a 

participação nas gravações, apresentando o desejo de realizar o melhor registo 

possível da sua performance. O feedback foi muito positivo tanto por parte dos 

alunos como dos encarregados de educação. O reconhecimento das peças pela 

família revelou ser um incentivo ao estudo e à partilha do resultado. Além da parte 

motivacional, o vídeo mostrou um valioso registo do trabalho alcançado com os 

arranjos, tornando-se também um recurso para a autoavaliação por parte dos 

alunos.  

Ao analisar os resultados dos questionários aos docentes de piano do CEPAM, foi 

possível constatar que existe uma aprovação geral à iniciativa de se criar recursos 

pedagógicos baseados em Música Tradicional Madeirense com adaptação ao 

ensino inicial do piano. Os docentes inquiridos referiram que a utilização deste 

repertório poderá ter impactos positivos a nível motivacional e pedagógico nos 

alunos. 
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Toda a recolha de dados resultante da implementação deste Projeto Educativo 

aponta para a viabilidade da utilização da Música Tradicional Madeirense no 

CEPAM como ferramenta motivadora na aprendizagem inicial do piano. Este 

estudo possui, contudo, algumas limitações, nomeadamente as restrições impostas 

pela pandemia da Covid-19, a amostra reduzida de alunos, o período de tempo de 

implementação ser relativamente curto e o número de sessões ter sido em alguns 

casos ligeiramente menor daquele previsto na planificação. Apesar disso, 

considero que este projeto trouxe vários benefícios para a minha atividade futura e 

possibilitou-me experiências verdadeiramente enriquecedoras que contribuíram 

para o meu crescimento como docente. Permitiu-me alargar o meu conhecimento 

acerca da Música Tradicional Madeirense, descobrindo novo repertório e 

adaptando este género musical ao ensino do piano. Deu-me a oportunidade de 

desenvolver as minhas capacidades de composição e análise musical, pondo em 

prática estes conhecimentos. Resultaram também deste projeto novos recursos 

didáticos que se revelaram úteis e que irei continuar a utilizar nas minhas aulas com 

os alunos do CEPAM.  

Por fim, espero que a concretização deste projeto constitua um incentivo à criação 

de mais recursos com base em Música Tradicional Madeirense e a uma maior 

valorização deste património cultural regional. 
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1. Introdução 

O presente relatório foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Prática de 

Ensino Supervisionada, inserida no 2º ano do Mestrado em Ensino de Música da 

Universidade de Aveiro. Com este relatório pretendo compilar todos os documentos 

referentes ao meu estágio, incluindo relatórios de aulas, planificações, reflexões 

críticas, descrições de atividades, estratégias pedagógicas utilizadas e 

aprendizagens adquiridas. O estágio decorreu entre os meses de outubro e maio, 

tendo sido orientado pela professora orientadora científica Shao Ling e pela 

professora orientadora cooperante Sandra Sarcevic. 

A minha Prática de Ensino Supervisionada foi realizada no Núcleo do Caniço do 

Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, no ano letivo de 

2020/2021. O processo consistiu na prática pedagógica de coadjuvação letiva de 

três alunas – uma do 3º Grau e duas da Iniciação Musical - e na observação de 

aulas de dois alunos – um da Iniciação Musical e uma do 3º Grau. Os discentes 

pertenciam à classe de piano da professora Sandra Sarcevic. Ao longo do estágio 

dinamizei e participei na organização de um total de quatro atividades na escola. 

Tive também a oportunidade de assistir a uma audição da classe de Piano da 

professora cooperante em formato online e a uma aula presencial do Ensemble de 

Flautas de Bisel do Pólo da Levada do Conservatório – Escola Profissional das 

Artes da Madeira. 

Este relatório está dividido em três grandes partes. Em primeiro lugar apresentarei 

a contextualização da instituição de acolhimento. A segunda secção será dedicada 

ao processo de planificação do estágio e a terceira parte será uma descrição da 

prática letiva, dos seus intervenientes e de todas as atividades realizadas. Por fim, 

irei apresentar uma reflexão final, a bibliografia e os anexos. 
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2. Contexto organizacional do Conservatório - Escola Profissional 

das Artes da Madeira 

2.1. Contextualização histórica 

A Academia de Música da Madeira foi fundada em 1946 a partir da Sociedade de 

Concertos da Madeira, criada através da iniciativa de Luiz Peter Clode, Edward 

Clode e Eduardo António Santos Pereira. A missão desta Academia era promover 

o desenvolvimento da cultura musical da Madeira, oferecer o ensino vocal e 

instrumental em cursos regulares por professores legalmente habilitados e 

aproveitar vocações artísticas. Originalmente a sua sede era na Avenida Arriaga nº 

13 e a oferta formativa inicial consistia no ensino de piano, violino, violoncelo, canto, 

teoria, solfejo, português, história da arte e francês. Os cursos passaram a ser 

equiparados aos do Conservatório Nacional em 1949. Em 1955 foram criados os 

cursos de Pintura e Escultura e em 1958 a instituição passou a designar-se 

Academia de Música e Belas Artes de Madeira. Após a revolução de 1974 e o 

surgimento de problemas económicos, a Academia de Música da Madeira 

extinguiu-se. Da sua extinção originaram-se duas instituições privadas, 

nomeadamente o Conservatório de Música da Madeira e a Academia de Línguas 

da Madeira (Dantas, 2016).  

Com a autonomia da Madeira em 1976, surgiram várias reformas em instituições 

musicais assim como um grande desenvolvimento cultural em toda a ilha. O gradual 

aumento de concertos em vários concelhos e o surgimento de núcleos e polos do 

Conservatório, contribuiu para um melhor acesso à música por toda a população 

(Esteireiro, 2018). 

É reportado no Projeto Educativo 2017/2021 que existiu uma regionalização do 

Conservatório em 1986, passando a integrar a Secretaria Regional da Educação e 

designando-se de Escola Secundária do Ensino Artístico. No ano 2000 o seu 

estatuto foi alterado para Escola Profissional e em 2004 passa a designar-se 

Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode. 

Atualmente a sede localiza-se na Freguesia da Sé, mais concretamente na Avenida 

Luís de Camões, nº1. É neste edifício que se encontram os serviços de direção e 
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administração do CEPAM. O edifício sede está equipado com 43 salas de aula, 

duas salas de percussão, uma sala de informática, uma reprografia, uma biblioteca, 

uma cafetaria, um salão nobre para audições, um salão B para ensaios de 

orquestra e um jardim exterior. É exclusivamente na sede que operam os cursos 

profissionais de Música e de Jazz, assim como o curso livre de jazz. Os cursos de 

profissionais de Artes do Espetáculo – Interpretação e de Dança contemporânea 

funcionam na Escola de São Martinho, Dr. Francisco Fernandes. Atualmente 

funcionam 11 núcleos, Funchal (sede), Machico, Santana, Ponta do Sol, Ribeira 

Brava, Calheta, São Vicente, Caniço, Camacha, Câmara de Lobos e Porto Santo 

(CEPAM, 2017). 

A minha prática de ensino supervisionada decorreu exclusivamente no Núcleo do 

Caniço, localizado no concelho de Santa Cruz. Segundo o site oficial do 

Conservatório, este núcleo foi fundado em 1999, no Edifício VIP V situado no 

Caminho dos Tanques. No seu ano de abertura oficial, o núcleo tinha apenas um 

assistente operacional e um docente que ensinava as disciplinas de Formação 

Musical, Violino e Piano. Atualmente o núcleo conta com 15 docentes e duas 

assistentes operacionais e administra o Curso de Iniciação à Música e o Curso 

Básico de Música nos regimes supletivo e articulado (CEPAM, s.d.). 

2.2. Estrutura organizativa e legislativa da escola 

Como reportado pelo CEPAM (2017), no documento referente ao Projeto Educativo 

2017/2021, o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz 

Peter Clode está sujeito à tutela pedagógica, científica e funcional da Secretaria 

Regional da Educação. Segundo o Decreto Regulamentar Regional nº 35/2012/M 

de 14 de dezembro, este estabelecimento público de ensino secundário tem como 

atribuições o ensino profissional e a educação artística vocacional. Esta instituição 

abrange os seguintes órgãos de gestão: 

• Direção (constituída por um Presidente da Direção e um Diretor setorial da 

área financeira e de património); 

• Conselho Consultivo; 

• Conselho Administrativo; 
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• Conselho Pedagógico. 

A estrutura organizativa do CEPAM inclui um Assessor Pedagógico, nomeado pela 

Direção e pelos Delegados de Grupo. Os Delegados de Grupo são eleitos entre os 

pares, num total de oito. A Direção é assessorada também por um Diretor Artístico 

para o apoio referente às atividades artísticas. Os Coordenadores, que são 10 

docentes nomeados pela Direção, têm a responsabilidade de gerir os 10 núcleos 

da instituição.  

Além dos órgãos de gestão mencionados anteriormente, o CEPAM conta ainda 

com os seguintes serviços: 

• Gabinete de Recursos Humanos e Assessoria Jurídica (dirigido por um 

coordenador); 

• Serviço de Contabilidade, Tesouraria, Património e Economato (dirigido por 

um Chefe de Serviços de Administração Escolar); 

• Serviço de Administração Geral, Pessoal e de Secretariado (dirigido por um 

assistente técnico); 

• Serviço de Produção, Comunicação, Imagem e Relações Externas (na 

dependência de um docente do Conservatório com funções de 

coordenação). 

2.3. Projeto Educativo e Parecerias 

Para o Quadriénio de 2017/2021, o Projeto Educativo do CEPAM tem como missão 

alcançar três objetivos principais. Como primeiro objetivo, o CEPAM visa preparar 

jovens músicos, atores e bailarinos para a sua integração no mercado de trabalho 

ou ao prosseguimento com sucesso dos seus estudos a nível superior. Em segundo 

lugar, o CEPAM visa contribuir para a formação de uma cultura artística nos alunos, 

elevando o seu nível sociocultural e tornando-os não só conhecedores desta área, 

mas também público instruído que irá depois ser consumidor de arte. O terceiro 

objetivo principal do CEPAM é desenvolver as competências dos seus alunos, 

consolidar as suas aptidões gerais e promover a sua articulação social (CEPAM, 

2017). 
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O Projeto Educativo define ainda quatro valores essenciais para o desenvolvimento 

pleno das capacidades vocacionais e de cidadania dos seus alunos. Em primeiro 

lugar a Envolvência, isto é, incorporar uma atitude disponível e de partilha para a 

criação de oportunidades. Em segundo lugar, o Espírito de Equipa, que se traduz 

numa partilha de objetivos e numa boa comunicação. O terceiro valor, que é 

denominado Competência, engloba o rigor, a credibilidade e a inovação. Por último, 

o CEPAM define como um valor essencial a Satisfação, que se traduz em criar 

excelentes condições de aprendizagem para superar as espectativas da 

comunidade educativa (CEPAM, 2017). 

O CEPAM apresenta no seu projeto educativo parcerias a nível regional, nacional 

e internacional, como por exemplo protocolos, concursos, cursos de 

aperfeiçoamento e ainda o programa Erasmus+. Uma das parecerias com maior 

benefício para o CEPAM é a relação com a Orquestra Clássica da Madeira. Esta 

ligação proporciona aos alunos do CEPAM uma formação pedagógica em contexto 

de trabalho e também oportunidades como masterclasses dadas por convidados 

de mérito artístico e pedagógico (CEPAM, 2017). 

O Projeto Educativo 2017/2021 inclui a implementação de um gabinete de 

Psicologia e Orientação, cujo objetivo é prestar orientação educativa e psicológica 

aos alunos e apoio psicológico também a docentes e encarregados de educação. 

Tem ainda a função de sinalizar alunos com necessidades educativas especiais e 

de orientar os alunos em geral na sua transição para a vida ativa e/ou estudos 

superiores (CEPAM, 2017). 

Como metas futuras, o CEPAM salienta a necessidade de uma criação de uma 

Associação de Alunos e de Encarregados de Educação para o acompanhamento 

construtivo do processo educativo. Outra questão levantada é a das condições do 

edifício sede, sendo urgente a construção de um edifício de raiz com condições 

mais favoráveis à aprendizagem musical. Devido aos bons resultados e às 

habilitações e experiência do corpo docente, a instituição ambiciona abrir cursos 

superiores futuramente (CEPAM, 2017). 
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2.4. Oferta Formativa 

Segundo o site oficial do Conservatório, consultado no dia 12 de Setembro de 2020 

no endereço https://www.conservatorioescoladasartes.com/oferta-formativa/,  esta 

instituição inclui na sua oferta formativa o ensino especializado, cursos 

profissionais, cursos livres, curso de jazz e a formação de adultos. Dentro dos 

cursos profissionais existem os cursos profissionais de instrumentista, dança 

contemporânea, artes do espetáculo e recentemente o de instrumentista jazz. 

Quanto ao ensino especializado existem os cursos de iniciação, básico e 

secundário de Música e ainda o curso secundário de Canto.  

Como referido no Projeto Educativo de 2017-2021, o Conservatório é atualmente 

composto por quatro ciclos. O 1º Ciclo refere-se à Iniciação Musical por 4 anos. O 

2º e 3º Ciclo de Ensino Básico é composto por 5 anos, 2 anos no 2º ciclo e 3 anos 

no 3º ciclo. O 4º ciclo designa-se de Secundário de Música ou Canto e tem a 

duração de 3 anos. Neste momento ministra dois regimes, o articulado e o 

supletivo, sendo que o integrado é uma intenção do CEPAM mas que ainda não se 

realizou devido à falta de condições físicas do edifício-sede. Para concluir o Curso 

Básico de Música, com direito a certificado e diploma, é necessário existir 

aproveitamento nas disciplinas de Instrumento, de Formação Musical e de Classe 

de Conjunto (5º grau). O Curso Secundário de Música pode ser ministrado em 3 

variantes: Instrumento, Composição ou Formação Musical. Fazem parte deste 

curso com duração de 3 anos as disciplinas de Instrumento/Composição/Prática 

Vocal, Formação Musical, Classe de Conjunto, Análise e Técnicas de Composição, 

História da Música, Acústica (apenas um ano), Organologia (apenas um ano), 

Tecnologias da música (apenas um ano) e ainda uma Opção (apenas um ano). 

Funcionam quatro cursos profissionais, o Curso Profissional de Instrumentista, 

Curso Profissional de Jazz, Curso Profissional de Artes do Espetáculo e Curso de 

Intérprete de Dança Contemporânea. Existe ainda o curso de Formação de Adultos 

que apesar de seguir os mesmos conteúdos exigidos nos cursos básicos e 

secundários, ainda não tem qualquer certificação pelo Ministério de Educação 

(CEPAM, 2017). 

https://www.conservatorioescoladasartes.com/oferta-formativa/
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Quanto à oferta formativa do núcleo do Caniço, onde realizei a minha prática de 

ensino, existem os cursos de Iniciação à Música e o Curso Básico em regime 

supletivo e articulado. Durante o ano letivo de 2020/2021, foram lecionadas as 

disciplinas de Formação Musical, Classe de Conjunto (Coro), Violino, Viola d’Arco, 

Piano, Guitarra, Violoncelo, Saxofone, Fagote, Flauta transversal, Trompa e Oboé 

(CEPAM, s.d.).  

2.5. Caracterização da comunidade educativa 

Tal como referido no projeto educativo 2017-2021, o corpo discente no ano letivo 

2016/2017 comportava 1391 alunos. A área de formação referente à Música era a 

que comportava 97,5% dos alunos, com o total de 1357. A área do Teatro tinha 23 

alunos inscritos e a Dança abrangia apenas 11 alunos. Esta diferença deve-se ao 

facto de os Cursos de Música funcionarem em todos os núcleos, ao contrário dos 

cursos de Teatro e Dança que funcionam apenas no Funchal. Existe também uma 

menor oferta formativa nas áreas do Teatro e da Dança, que consiste apenas no 

Curso Profissional (CEPAM, 2017). 

O Curso de Iniciação Musical Infantil comportava 491 alunos, enquanto o Curso 

Básico de Música abrangia 635 alunos. No Curso Secundário de Música estavam 

inscritos apenas 19 alunos. No Curso Profissional de Instrumento estavam inscritos 

37 alunos. Foram identificadas três razões principais pelas quais existe uma 

percentagem tão pequena de alunos no Curso Secundário de Música. Em primeiro 

lugar, a existência do Curso Profissional de Instrumento, que assegura uma maior 

preparação para os alunos que querem seguir a via profissionalizante da música. 

Outra justificação é a dificuldade por parte dos alunos do Curso Secundário de 

Música em frequentar todas as disciplinas obrigatórias deste curso, já que estão a 

frequentar simultaneamente uma escola do ensino regular (CEPAM, 2017). 

Quanto à distribuição de alunos pelas modalidades de formação, o Ensino Artístico 

Especializado é aquele com maior número de alunos, sendo que no ano letivo de 

2016/2017 tinha 1221 alunos inscritos. Os Cursos Profissionais tinham um total de 

71 alunos, o Curso de Jazz tinha 58 alunos e as restantes modalidades abrangiam 

um total de 60 alunos. O piano, o violino e a guitarra são os instrumentos com o 

maior número de alunos inscritos no CEPAM. No ano letivo de 2016/2017 o piano 
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foi o instrumento com mais alunos inscritos, num total de 401. No núcleo do Caniço, 

local de realização da Prática de Ensino Supervisionada, o total de inscritos no ano 

letivo de 2016/2017 era de 43 alunos (CEPAM, 2017). 

Relativamente ao Corpo Docente do CEPAM, os dados referentes ao ano letivo de 

2016/2017 indicam um número total de 116 professores, dos quais 71 pertencem 

ao quadro e 30 são contratados. Existe ainda em menor número docentes em 

prestação de serviço e requisitados em mobilidade. O Corpo Não Docente naquele 

ano letivo era constituído por 56 trabalhadores, incluindo um Presidente da Direção, 

uma Diretora da Área Financeira, uma Coordenadora dos Recursos Humanos, três 

Técnicos Superiores, um Chefe de Serviços de Administração Escolar, 23 

Assistentes Técnicos e 26 Assistentes Operacionais. A maioria dos núcleos do 

CEPAM tinha um Assistente Técnico e um Assistente Operacional, sendo que os 

restantes exerciam funções na sede (CEPAM, 2017). 
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3. Planificação da prática de ensino supervisionada 

3.1. Objetivos gerais e específicos 

Tal como definido no guião da disciplina, a unidade curricular de Prática de Ensino 

Supervisionada visa como objetivos gerais o desenvolvimento de conhecimentos 

teóricos e práticos na área do ensino da música num contexto de sala de aula. 

Pretende-se com esta unidade curricular aprofundar conhecimentos referentes à 

prática de ensino e criar uma sensibilidade crítica sobre esses conhecimentos. Esta 

unidade curricular tem também o objetivo geral de fomentar o gosto pela 

investigação em educação e impulsionar a aproximação entre diferentes áreas do 

conhecimento científico (Universidade de Aveiro, 2016). 

Como docente há quatro anos no Ensino Especializado da Música (na área de 

Piano), verifiquei que o insucesso no processo de ensino-aprendizagem do 

instrumento tem associado, além de outros fatores, a ausência de um estudo 

individual regular e eficaz. Tendo em conta esta observação, pretendo como 

objetivo específico orientar os alunos da prática de coadjuvação letiva para um 

estudo individual mais rentabilizado. Espero também observar e adquirir novas 

práticas, estratégias pedagógicas, formas de comunicação e metodologias durante 

as aulas assistidas. Ainda como objetivo específico, pretendo implementar, no 

estágio, a componente do meu projeto de investigação, que estuda o impacto dos 

arranjos para piano das melodias tradicionais madeirenses na aprendizagem inicial 

do piano.  

3.2. Descrição da professora orientadora cooperante 

Sandra Escórcio de Freitas Sarcevic é natural da ilha da Madeira e iniciou os seus 

estudos de piano no Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. 

Luiz Peter Clode e, a partir de 1995 continuou os seus estudos na Academia 

Nacional de Música da Ucrânia, como bolseira da Secretaria Regional de 

Educação. Licenciou-se em 2001 e, aperfeiçoou-se ainda no conservatório de 

Maastricht na Holanda entre 2002 e 2004, sob a orientação do professor Avi 

Shönfeld. Participou em concertos na Ucrânia, Itália, Áustria, Dinamarca e Portugal. 

É docente de piano no Conservatório de Música da Madeira, desde 2002. 
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Além de uma larga experiência no ensino do piano, participou também na 

orientação de mestrados em ensino de música anteriormente, incluindo mestres 

que são atualmente professores do Conservatório – Escola Profissional das Artes 

da Madeira. A escolha desta docente como minha orientadora cooperante foi óbvia 

tendo em conta a sua formação, experiência e disponibilidade. 

3.3. Plano Anual de Formação 

O documento referente ao Plano Anual de Formação (PAF), apresentado nos 

anexos, foi elaborado no mês de outubro em conjunto com a professora orientadora 

científica e a professora cooperante. Ficou definido que a minha prática pedagógica 

de coadjuvação letiva seria efetuada com três alunas: Uma aluna do 3º Nível de 

Iniciação Musical (Aluna M.E.), uma aluna do 4º Nível de Iniciação Musical (Aluna 

M.N.) e uma aluna do 3º Grau do Ensino Especializado em Regime Articulado 

(Aluna M. F.).  

Relativamente às aulas assistidas, ficou estabelecido que eu iria assistir à atividade 

letiva de uma aluna de 3º Grau (Aluna F. L.) e a uma classe de conjunto (Coro do 

Núcleo do Caniço). No entanto, devido à situação pandémica, não existiram as 

condições necessárias para poder assistir às aulas dessa classe de conjunto. A 

partir do mês de fevereiro foi decidido em conjunto com as orientadoras que eu iria 

assistir a algumas aulas de um aluno de piano do nível 4 de Iniciação (Aluno Z. F.) 

que não se encontrava inicialmente no PAF. Em maio tive também a oportunidade 

de assistir a uma aula de classe de conjunto (Ensemble de Flautas de Bisel) no 

Polo da Levada do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. 

Ficou definido no Plano Anual de Formação a organização de duas atividades na 

comunidade escolar e a participação ativa em duas ações no âmbito do estágio. 

Foi planeada a dinamização de duas audições, a participação ativa num concerto 

de alunos e a apresentação de um atelier infantil. O concerto planeado, no qual eu 

iria tocar um duo a dois pianos com um aluno, e que deveria ter ocorrido no mês de 

dezembro, acabou por ser cancelado devido à pandemia. Em substituição do 

concerto cancelado acabei por organizar e participar numa audição em formato 

vídeo.  
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Foram estabelecidas no mesmo documento três datas para a deslocação da 

orientadora científica à escola. No entanto, devido aos constrangimentos causados 

pela pandemia, as três sessões tiveram de ser realizadas à distância através de 

videoconferência.  

Ficou planeado iniciar o estágio no mês de outubro e terminar apenas no mês de 

maio. O processo de estágio no geral decorreu normalmente, tendo existido uma 

interrupção durante todo o mês de janeiro devido ao agravamento da pandemia na 

Região Autónoma da Madeira, retomando depois em fevereiro. 

3.4. Meios de registo 

Ao longo do estágio elaborei relatórios escritos de todas as aulas lecionadas e 

assistidas, assim como das atividades organizadas na escola. Através deste 

procedimento, não só adquiri um valioso registo de tudo o que observei e 

concretizei na minha Prática de Ensino Supervisionada, como também enriqueci o 

meu processo de aprendizagem, reflexão e autorregulação. 

Para cada aula lecionada, elaborei planificações escritas que foram submetidas 

atempadamente para aprovação da professora cooperante e da professora 

orientadora científica. As planificações foram fundamentais para uma boa 

preparação das aulas lecionadas, tendo sempre em conta o fator importante da 

flexibilização. Irei apresentar mais à frente uma descrição mais pormenorizada das 

planificações e dos relatórios a nível estrutural, assim como um exemplar dos 

mesmos. Todas planificações e relatórios restantes estarão incluídos nos anexos. 

Foram preenchidas folhas de presença enviadas mensalmente para a Universidade 

de Aveiro, com o conhecimento do professor Fausto Neves, diretor do Curso de 

Mestrado em Ensino de Música. 

3.5. Descrição dos recursos e sala de aula 

O conhecimento a nível dos recursos e infraestruturas disponíveis na instituição de 

acolhimento é fundamental para uma planificação adequada do processo 

pedagógico. As aulas, quando decorridas presencialmente, tiveram lugar na sala 

de piano do Núcleo do Caniço do Conservatório - Escola Profissional das Artes da 
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Madeira. A sala estava equipada com um piano acústico vertical, um apoio para os 

pés, um banco não regulável, um espelho, sete cadeiras, cinco mesas, um quadro 

pautado com giz, dois armários e uma estante. Apesar da sala não ter janela para 

o exterior, tinha uma boa iluminação artificial. Devido à situação pandémica, o 

desinfetante para o piano e para as mãos estiveram sempre à disposição.  

Ao não existir um banco regulável em todo o Núcleo do Caniço, a estratégia 

encontrada para os alunos que necessitavam de uma maior altura do banco foi 

encaixar o banco em cima de uma cadeira. Desta forma e com a utilização do apoio 

dos pés, foi possível ter estabilidade e uma altura mais confortável. 

Durante o segundo período, as aulas decorreram por videochamada nos respetivos 

locais de residência dos intervenientes. Todos os participantes das atividades 

letivas tinham instrumento próprio (piano acústico, piano digital ou teclado 

eletrónico), banco para piano, impressora para imprimir novas partituras e ligação 

à internet. Os problemas derivados da ligação à internet foram residuais, tendo a 

grande maioria das aulas decorrido sem qualquer interrupção na emissão do som 

e imagem. A plataforma utilizada para as aulas que lecionei foi a aplicação 

whatsapp através do smartphone. A professora cooperante utilizou nas suas aulas 

duas plataformas, nomeadamente o whatsapp através do smartphone e o Microsoft 

Teams no computador. 

As audições de núcleo e o atelier infantil decorreram na sala de formação musical 

do Núcleo do Caniço e a classe de conjunto assistida decorreu no Pólo da Levada 

do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. A descrição desses 

espaços será exposta nos relatórios respetivos a essas atividades. 

3.6. Programa da disciplina de piano e processo avaliativo 

Para proceder à planificação das aulas coadjuvadas, foi indispensável a consulta e 

análise do programa de piano do EAE do CEPAM. Sendo que os alunos que 

participaram nas aulas a que assisti e coadjuvei pertenciam ao Curso de Iniciação 

Musical e ao 3º Grau do ensino articulado, torna-se pertinente descrever em 

específico os programas e objetivos desses níveis de ensino. 

 



94 
 

3.6.1. Iniciação Musical 

No documento oficial do programa de piano do ensino artístico especializado do 

Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, não se encontram 

descritos os níveis de Iniciação. Estão apresentados os conteúdos e repertório 

obrigatório apenas a partir do 1º Grau. No entanto, o projeto educativo do 

Conservatório define como objetivo primordial da disciplina de Iniciação ao 

Instrumento a aprendizagem dos domínios básicos da técnica do mesmo (CEPAM, 

2017). 

A avaliação sumativa dos alunos de Iniciação é realizada em três períodos e de 

forma qualitativa (de Insuficiente até Muito Bom). Os parâmetros de avaliação são 

divididos em 40% para o Domínio Sócio-Afetivo e 60% para o Domínio Técnico e 

Cognitivo. 

Os alunos que se encontram no 4º nível de Iniciação devem realizar uma prova de 

aptidão musical para poderem prosseguir os estudos no 1º Grau. De acordo com a 

matriz oficial da prova de aptidão, esta prova é formada por quatro componentes. 

A primeira parte, intitulada “Impressão Geral”, tem uma cotação de 20 pontos e 

engloba os parâmetros da acuidade mental, a presença, o comportamento, a 

concentração, a interação e o à-vontade do aluno. A segunda componente, 

denominada “Características Físicas e adaptação ao instrumento”, vale 30 pontos 

e avalia a postura, a descontração, a coordenação, o corpo, o braço, as mãos e os 

dedos. A terceira parte da prova, com a cotação de 20 pontos, consiste em cantar 

uma melodia, sendo avaliados os parâmetros da afinação e do ritmo. Por último, o 

aluno terá de tocar uma peça à escolha, tendo essa parte da prova o valor de 30 

pontos (CEPAM, 2019). 

3.6.2. Ensino Artístico Especializado (3º Grau) 

Segundo o CEPAM (2018), o programa oficial de piano do Ensino Artístico 

Especializado define os seguintes objetivos:  

1- Continuar a desenvolver e consciencializar o saber instrumental num nível 

técnico-artístico mais elevado formando a posição correta das mãos, a 

independência das mãos e as articulações flexíveis;  
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2- Praticar exercícios de escalas e arpejos adquirindo gradualmente mais 

rapidez e agilidade;  

3- Elevar o grau de perfeição e velocidade;  

4 – Preparar o aluno para uma boa compreensão e execução da textura 

polifónica;  

5 – Tratar do enriquecimento da sonoridade e variedade de ataques;  

6 – Saber usar corretamente o pedal;  

7 - Adquirir a noção da estrutura harmónica dos estudos e peças que vai 

trabalhar;  

8 – Estudar algumas peças para serem executadas de memória. 

O repertório referente à prova de aferição do 3º Grau engloba uma peça de J.S. 

Bach (uma invenção a duas vozes ou um prelúdio), um andamento de sonatina (1º 

ou 2º e 3º andamento), uma peça (entre uma portuguesa, uma romântica ou uma 

do século XX/XXI) e um estudo. Além do repertório, o programa do 3º Grau exige 

também o estudo das escalas maiores de Mi, Lá, Si bemol e Mi bemol com as 

respetivas relativas menores com mãos juntas em quatro oitavas, assim como os 

arpejos e acordes com mãos juntas (CEPAM, 2018). No entanto, a partir do ano 

letivo 2018/2019 foi determinado que os alunos do 3º Grau já não devem submeter-

se a uma prova de aferição com júri como era hábito nos anos anteriores, pelo que 

as duas alunas não terão esse momento de avaliação. As provas de aferição no 

ano letivo 2020/2021 irão realizar-se apenas com os alunos do 1º Grau, 2º Grau, 4º 

Grau e 7º Grau e as provas globais pelos alunos do 2º Grau, 5º Grau e 8º Grau. 

No caso das duas alunas participantes do 3º Grau, a avaliação sumativa é realizada 

em três períodos quantitativamente (de um a cinco valores). Os parâmetros de 

avaliação dividem-se em 20% correspondentes ao Domínio Sócio-Afetivo, 65% 

para o Domínio Técnico e Cognitivo e os 15% restantes para o Domínio 

Performativo e Psicomotor.  
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4. Descrição da prática de ensino supervisionada 

4.1. Aulas lecionadas 

Conforme referido anteriormente neste documento, a minha prática de coadjuvação 

letiva foi realizada no ano letivo de 2020/2021 com três alunas do Núcleo do Caniço 

do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, pertencentes à classe 

de piano da professora Sandra Sarcevic. Devido à situação pandémica, o segundo 

período funcionou à distância para as três alunas, enquanto as aulas do primeiro e 

do terceiro período decorreram presencialmente. Tendo em conta a minha 

experiência prévia como docente e a disponibilidade por parte da professora 

cooperante, a minha prática pedagógica decorreu sempre com o planeamento e 

lecionação do tempo inteiro dessas aulas. Além das três alunas incluídas no plano 

anual de formação para a coadjuvação letiva (aluna M. E., M. N. e M. F.), tive a 

oportunidade também de lecionar uma aula à aluna F. L., que será caracterizada 

mais à frente no subcapítulo dedicado às aulas assistidas.   

4.1.1. Aluna M. E. 

Encontra-se no curso de Iniciação à Música, correspondente ao 1º Ciclo, mais 

especificamente no Nível 3. É uma aluna muito extrovertida que tinha entre os oito 

e nove anos de idade durante o meu período de estágio. Já tinha frequentado o 

Nível 2 do mesmo curso, pelo que já possui conhecimentos anteriores. No entanto, 

está ainda numa fase inicial de adaptação ao instrumento tanto a nível de leitura 

como da técnica. Possui um teclado elétrico em casa que a permitiu realizar o seu 

estudo individual da leitura das obras, mas que não possibilita a execução de 

diversidade de toque e dinâmicas.  

Nas aulas que lecionei, quatro peças de repertório foram abordadas para além dos 

exercícios técnicos para os cinco dedos. No primeiro período, a minha prática letiva 

foi dedicada à peça “Lightly Row” do Método “The Easiest Piano Course” de John 

Thompson. No segundo período a aluna tocou a peça “Sunrise” de John Thompson 

e iniciou a peça tradicional madeirense “Da Serra Veio um Pastor” no âmbito do 

meu projeto pedagógico. No terceiro período a aluna finalizou a peça tradicional 

madeirense e iniciou a peça “Once upon a time” de John Thompson. 
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As dificuldades apresentadas com maior frequência pela aluna M. E. no 1º Período 

foram a técnica na posição dos cinco dedos e a leitura nas duas pautas. A aluna 

demorava muito tempo a encontrar a posição correta dos dedos no teclado em cada 

repetição de uma secção, apresentando também dificuldades em seguir a partitura. 

Durante as aulas presenciais foi possível utilizar um caderno como obstáculo visual 

do teclado, fazendo com que a aluna olhasse para a partitura durante a execução. 

No entanto, a partir do 2º Período as aulas passaram a ser à distância e foi 

necessário procurar alternativas. No final do 1º Período a aluna apresentou com 

segurança a peça “Lightly Row” numa audição de núcleo em formato presencial. 

A partir do 2º Período a aluna melhorou ligeiramente a sua capacidade de leitura 

nas duas pautas e a sua organização no estudo individual. No entanto, apresentou 

um progresso lento na parte técnica da posição dos cinco dedos. Um exercício que 

utilizei nas aulas à distância e que é proposto por Jacobson (2006) no livro 

Professional Piano Teaching, começa pela colocação da posição dos cinco dedos 

no teclado. Após encontrar a posição correta, a aluna fecha os olhos e toca as notas 

correspondentes ao número de dedilhação indicadas por mim. De seguida, designo 

verbalmente as notas que a aluna deve tocar, enquanto mantém os olhos fechados. 

De acordo com a autora, este exercício ajuda a desenvolver a sensação cinestética 

do teclado, facilitando a resposta automática sem a necessidade de olhar para as 

mãos (Jacobson, 2006). 

Decidi solicitar em cada aula que a aluna tocasse o repertório de olhos fechados 

pelo menos uma vez. Foi possível verificar que com este exercício não só a 

sensação cinestética do teclado melhorava, mas também o nível de concentração 

da aluna durante a performance. 

Apesar de a aluna ter claramente evoluído a nível da leitura melódica e rítmica ao 

longo do 2º período, apresentava ainda no mês de março a tendência em retirar os 

dedos da posição durante a execução, tocando frequentemente dedilhação errada. 

Foi aconselhado pela orientadora científica a introdução de uma maior variedade 

de exercícios técnicos, como por exemplo percorrer o teclado com graus conjuntos 

ascendentes e descendentes na posição dos cinco dedos. Comecei a introduzir 

exercícios mais diversificados para um maior desenvolvimento deste aspeto. No 
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final do período a aluna apresentou com sucesso a peça “Sunrise” de John 

Thompson numa audição de classe em formato online. 

Foi possível observar que no geral a aluna teve alguma dificuldade em manter a 

concentração durante as aulas até ao final do 2º Período e que esse problema se 

acentuava durante a minha prática letiva. Isto é, a minha forma de comunicação e 

dinamização da aula não era obviamente tão fluente como a da professora 

cooperante, que pela sua experiência conseguia captar e manter a atenção da 

aluna com maior facilidade. No entanto, a partir do 3º Período foi possível verificar 

que a aluna já era capaz de manter um bom nível de concentração até ao final da 

aula, não só devido a um progresso por parte dela nesse sentido mas também por 

uma melhoria na minha capacidade de captar a sua atenção. Apresentou no 3º 

Período um progresso a nível da leitura nas duas pautas e também da técnica dos 

cinco dedos. A frequência dos erros de dedilhação por não conseguir manter a 

posição no teclado reduziu, tendo obtido um melhor conhecimento cinestésico do 

teclado. Melhorou também a postura, apesar de por vezes ainda tocar com a 

posição baixa dos pulsos. Continuei a utilizar exercícios técnicos e estratégias 

pedagógicas que funcionaram nos períodos anteriores. Foi também possível no 3º 

Período obter um registo vídeo e áudio da implementação do projeto educativo 

através da gravação da peça “Da Serra veio um Pastor”. A aluna participou com 

essa peça numa audição temática em formato offline, juntamente com outros 

alunos da minha classe de piano. 

4.1.2. Aluna M. N. 

A aluna M. N. frequenta o Nível 4 do Curso de Iniciação à Música. É uma aluna 

introvertida e atenta que tinha entre 9 e 10 anos durante o ano letivo. Iniciou os 

estudos no Conservatório no ano anterior e está avançada na técnica do 

instrumento e na leitura musical. Em casa possui um piano digital de 88 teclas com 

um mecanismo que permite a diversidade de toque e dinâmicas.  

Trabalhei quatro peças de repertório com a aluna nas aulas lecionadas, 

nomeadamente “It’s a Small World” de Sherman, “Ein Schwätzen” de J. Garscia, 

“Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch e o 2º andamento da sonatina de 

C. Reinecke. 
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No 1º Período foi possível observar que a aluna tinha uma boa motivação para o 

estudo do instrumento, tendo sempre apresentado um estudo individual regular. 

Iniciou o ano com a peça “It’s a Small World” onde apesar de existirem vários saltos 

na mão esquerda, a aluna não apresentou grandes dificuldades. A segunda peça 

selecionada pela professora cooperante para este período foi a peça “Ein 

Schwätzen” de J. Garscia, com o intuito de introduzir o staccato e desenvolver a 

independência das duas mãos. Devido aos conteúdos novos apresentados nesta 

peça, utilizei alguns exercícios técnicos de preparação no início das aulas (ex: tocar 

graus conjuntos na posição dos cinco dedos em staccato com a mão direita 

enquanto a mão esquerda toca graus conjuntos em legato, à semelhança de 

exercícios apresentados no método Hervé-Pouillard). No final do 1º Período a aluna 

tocou com sucesso a peça “It’s a Small World” na audição de núcleo presencial.  

No 2º Período a professora cooperante verificou que a aluna está em boas 

condições para participar no Concurso Infanto-Juvenil do Conservatório – Escola 

Profissional das Artes da Madeira, selecionando as peças “Ein Schwätzen” de J. 

Garscia e “It’s a small world” de Sherman como repertório a apresentar.  Sendo um 

dos requisitos do concurso a execução das peças de memória, utilizei ao longo das 

aulas uma metodologia baseada na seguinte ordem de atividades: 1 – Breve 

análise estrutural, marcando o início e final de frase com um lápis; 2 - Solfejo 

cantado da primeira frase da mão direita; 3 – Execução da mesma frase ao piano 

com o solfejo cantado em simultâneo; 4 – Tocar a mesma frase de olhos fechados; 

5 – Fechar os olhos e tocar apenas mentalmente no seu “piano imaginário”. Esta 

metodologia funcionou de forma positiva e foi utilizada também no seu estudo 

individual.  

Além das peças do concurso, a aluna também iniciou a aprendizagem da obra “Der 

Hirte spielt auf seiner Flöte” de I. Berkowitsch. Nesta obra a aluna encontrou 

algumas dificuldades na precisão rítmica, tendo sido necessário encontrar 

estratégias específicas. À semelhança do que foi realizado pela professora 

cooperante nas aulas que observei, criei uma letra para ser associada à melodia. 

Esta estratégia pedagógica está muito presente em métodos de iniciação ao piano 

tais como Teaching Little Fingers to play de John Thompson e Alfred’s Premier 

Piano Course onde todas as peças têm uma letra associada à melodia para 
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poderem ser cantadas. Através deste método a aluna conseguiu assimilar e 

reproduzir corretamente as figuras rítmicas presentes na obra. 

A aluna no final do 2º Período participou com sucesso no Concurso Infanto-Juvenil 

do Conservatório que funcionou através do formato de vídeo gravado. A aluna 

também realizou uma prova de admissão na interrupção letiva da Páscoa para 

poder transitar para o 1º Grau do Curso Básico de Música. Os resultados de ambos 

serão revelados numa data posterior à entrega deste relatório. 

A partir do 3º Período a aluna iniciou o estudo do segundo andamento da sonatina 

de C. Reinecke. Após um 2º Período inteiro de aulas à distância e talvez por ter 

existido pouco contacto com o piano acústico, a aluna apresentou um toque mais 

superficial ao que tinha anteriormente, sendo necessário recapitular a articulação 

dos dedos com peso e estimular o desenvolvimento de um toque mais consistente. 

Para isso utilizei a estratégia de demonstração, em complemento de exercícios de 

descontração do braço utilizados pela professora cooperante nas suas aulas. A 

dificuldade apresentada com maior frequência no início da aprendizagem da 

sonatina foi na precisão rítmica, sendo que a estratégia utilizada no período anterior 

(cantar a melodia com uma letra associada) foi novamente eficaz.  

Considerando que durante este ano letivo a aluna teve apenas 25 minutos de aula 

semanais, teve um longo período de aulas à distância, participou num concurso e 

realizou uma prova de admissão, foi decidido em conjunto com a professora 

cooperante que não seria incluída na implementação do meu projeto educativo. O 

meu projeto educativo implicava ensinar mais repertório a uma aluna que 

efetivamente não teria as condições necessárias a nível de tempo e disponibilidade 

para poder participar. 

4.1.3. Aluna M. F. 

A aluna M. F. está no 3º Grau do Curso Básico de Música no regime articulado, que 

corresponde ao 7º ano do 3º Ciclo escolar. Tem um piano digital de 88 teclas que 

permite uma diversificação de dinâmicas. É uma aluna introvertida e educada que 

durante este ano letivo tinha entre 12 e 13 anos de idade.  
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Ao longo do ano foram abordadas três peças de repertório nas aulas que lecionei. 

No 1º Período as minhas aulas foram dedicadas ao 1º andamento da sonatina op. 

55 nº1 de Kuhlau e à Invenção nº1 de J. S. Bach. No 2º Período o processo de 

aprendizagem da Invenção nº1 foi finalizado e no 3º Período abordei o terceiro 

andamento “Presto” da sonata em dó menor de Pescetti. 

Durante o 1º Período, foi possível observar que a aluna tinha uma boa capacidade 

de leitura no geral para o grau em que se encontra. No entanto uma das dificuldades 

encontradas na leitura e execução com mãos juntas foi a falta de automatismo em 

alguns padrões, como por exemplo escalas. Apresentou também a tendência em 

tocar numa posição que estava demasiado na ponta das teclas em obras que 

envolvem o uso das teclas pretas. A sua posição das mãos e a falta de automatismo 

nas escalas e outros padrões melódicos fazia com que os erros fossem frequentes. 

O discurso musical deixava de ser fluente nas passagens com saltos na mão 

esquerda devido à necessidade de olhar para as duas mãos ao mesmo tempo, 

mesmo quando a mão direita tocava apenas graus conjuntos. Para isso orientei a 

aluna para uma posição mais dentro do teclado e também para a repetição de 

escalas e padrões melódicos sem olhar para o teclado. Utilizei também exercícios 

para a preparação dos saltos da mão esquerda, como por exemplo a descontração 

dos dedos na posição da nota ou acorde seguinte imediatamente após terminar de 

tocar o anterior.  

No geral a aluna tinha apresentado alguma hesitação nas dinâmicas, sendo que no 

1º Período tinha dificuldade na dinâmica forte e nos crescendos. Através do método 

de demonstração consegui com que a aluna melhorasse nesse aspeto durante as 

aulas. No final desse período a aluna conseguiu tocar o 1º andamento da sonatina 

de Kuhlau numa audição de núcleo presencial com uma boa interpretação e com 

fluência e segurança do início ao fim. Mostrou uma evolução muito positiva em 

poucos meses. 

No segundo período a aluna iniciou a aprendizagem da Invenção nº1 de J. S. Bach. 

Nesta peça o progresso foi mais lento do que na sonatina, devido também à 

natureza polifónica da obra. No início foi realizada uma breve análise da obra pela 

professora cooperante, tendo depois sido reforçada e relembrada por mim nas 
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aulas seguintes, introduzindo conceitos como tema e inversão do tema. A minha 

abordagem nas aulas que lecionei baseava-se muito no solfejo cantado como 

auxílio da memorização das mãos separadas, juntando depois secções muito 

curtas de cada vez com mãos juntas. No entanto, após uma sessão com a 

professora orientadora científica foi sugerido que em vez de encarar os temas como 

uma sequência de notas específicas, que estes devem ser interiorizados como uma 

sequência de intervalos. Como sugestão da orientadora científica, comecei a utilizar 

breves exercícios de transposição com os temas da Invenção. No final do 2º 

Período a aluna apresentou com sucesso a Invenção nº1 numa audição em formato 

online. 

A partir do 3º Período a professora cooperante definiu como objetivos principais 

aumentar o nível de destreza e velocidade dos dedos e corrigir a postura do pulso 

em função do polegar, certificando que a posição da mão da aluna está estabilizada 

relativamente ao teclado quando toca nas teclas pretas. Para isso selecionou o 

andamento “Presto” da sonata em dó menor de Pescetti como peça de repertório a 

ser abordado. Planeei exercícios para a velocidade e destreza baseando-me na 

acentuação de três em três e no método de demonstração. A professora 

cooperante recomendou também várias estratégias, como por exemplo a utilização 

do ritmo colcheia mais duas semicolcheias nas tercinas. Devido à ocorrência de 

uma lesão no início do mês de maio, a aluna teve de faltar à sessão de avaliação 

marcada com a professora orientadora científica, interrompendo assim durante 

algumas semanas o estudo da peça.  

Além do repertório, trabalhei com a aluna a técnica de escalas e arpejos em todas 

as aulas. Apesar de a aluna não ter tido dificuldades técnicas, existiu 

frequentemente uma falha na organização do estudo individual das mesmas. A 

aluna esqueceu-se ou perdeu as partituras das escalas e arpejos várias vezes ao 

longo do ano e tinha dificuldade em lembrar-se das dedilhações e das alterações, 

apesar de muita insistência da nossa parte. No entanto, a aluna acabou por 

conseguir tocar todas as escalas e arpejos, cumprindo assim o programa de 

estudos previsto para o ano letivo. 
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4.2. Planificações das aulas lecionadas 

Cada planificação engloba um conjunto de componentes essenciais para uma boa 

organização do processo de ensino-aprendizagem. Em primeiro lugar apresentei 

uma caracterização do aluno (identificação, nível, classe e descrição) e uma breve 

contextualização da aula (descrição, tipologia, data, horário e duração). 

Seguidamente estão expostos os conteúdos e repertório a abordar, os objetivos 

específicos a serem alcançados, as competências a desenvolver, a sequência de 

atividades e metodologias que serão utilizadas para cumprir os objetivos e por fim 

os recursos necessários.  

De forma a abordar competências variadas e promover experiências holísticas de 

aprendizagem, segui como referência a matriz de competências proposta por Jane 

Davidson. Segundo esta autora e pedagoga, as competências musicais podem ser 

organizadas em: 1- Competências de estrutura, noção e leitura; 2- Competências 

auditivas; 3- Competências técnicas e motoras; 4- Competências expressivas; 5- 

Competências de apresentação. As competências de estrutura, notação e leitura 

referem-se ao conhecimento da estrutura musical, à capacidade de decifrar a 

notação musical e uma maior fluência na leitura. As competências auditivas 

permitem que o aluno desenvolva uma boa qualidade de som no instrumento e 

também a sua capacidade de ouvir a música interiormente antes de a tocar. As 

competências técnicas e motoras referem-se ao treino do corpo para adquirir 

automatismo e assim alcançar agilidade e fluência. As competências expressivas 

permitem criar conteúdos emocionais e as competências de apresentação referem-

se às habilidades de apresentação no palco, incluindo a etiqueta e o autodomínio 

numa situação de performance (Davidson 2002 as cited in Foletto, 2020). 

A sequência de atividades planeada para cada aula, com a duração prevista, foi 

realizada com base a estrutura de aula no ensino instrumental proposta pelo autor 

Paul Harris. A aula começa com a secção de warm-up ou aquecimento, que 

segundo o autor consiste em exercícios de alívio de tensão tanto mental como 

física. Ter um pequeno diálogo com o aluno no início da aula, perguntando como 

correu a sua semana e o seu estudo individual, é uma forma de contribuir para o 

alívio da tensão mental. Os exercícios de descontração e aquecimento podem 
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contribuir para o alívio da tensão física e podem incluir também exercícios técnicos 

de escalas e arpejos. A secção da aula referente ao Desenvolvimento, é dedicada 

à partilha de conhecimentos e ao trabalho do repertório. A secção da Recapitulação 

consiste num resumo dos conteúdos trabalhados em aula e na definição de tarefas 

para a prática do estudo em casa (Harris 2012 as cited in Foletto, 2020). 

Edwin Gordon defendia que um bom professor, além de ser um bom músico com 

boa preparação pedagógica, é capaz de ensinar o aluno a aprender, facultando-lhe 

as ferramentas para se tornar autónomo. Ou seja, o melhor professor é aquele que 

deixa de ser necessário o mais rapidamente possível (Gordon s.d. as cited in Cruz, 

1995). Seguindo esta ideia, incluí no final de cada aula lecionada uns minutos 

dedicados à orientação para o estudo individual do aluno. 

Apesar de ter elaborado planificações relativamente extensas e detalhadas, tive a 

intenção de cumprir e ajustar a sequência de atividades e a sua respetiva duração 

de acordo com a circunstância de cada aula, pois a minha experiência anterior 

como docente e os conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado em Ensino de 

Música afirmaram a importância de ser flexível e de me adaptar a cada 

circunstância.  

Abaixo encontra-se uma tabela que especifica a data de cada sessão, seguindo 

depois com a apresentação das planificações de todas as aulas lecionadas. 
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Tabela 14 – Aulas lecionadas 

 

1. Aluna M. E. 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº 1 

Nome Aluna M. E. 

Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 4 de novembro de 2021/9h15 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da aluna É uma aluna simpática e extrovertida que começou a estudar 

piano no ano anterior. Está em fase de assimilação da leitura 

da peça “Lightly Row” de John Thompson. Apresenta 

tendência em tocar com o pulso demasiado baixo.  

Aluna M. E. M. N. M. F. F. L. 

 

 

 

 

 

Data 

04/11/2020 

25/11/2020 

02/12/2020 

16/12/2020 

10/02/2021 

24/02/2021 

03/03/2021 

10/03/2021 

21/04/2021 

05/05/2021 

 

04/11/2020 

25/11/2020 

02/12/2020 

16/12/2020 

10/02/2021 

24/02/2021 

21/04/2021 

05/05/2021 

 

04/11/2020 

25/11/2020 

02/12/2020 

16/12/2020 

10/02/2021 

24/02/2021 

03/03/2021 

10/03/2021 

21/04/2021 

 

10/02/2021 
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Conteúdos/Repertório “Lightly Row” de John Thompson 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras. 

Objetivos específicos - Verificar o trabalho de casa realizado; 

- Executar a peça “Lightly Row” de John Thompson com maior 

fluência; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (3m)  

- Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual.  

- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de 

ombros descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) 

para descontrair os dedos e os pulsos.  

Desenvolvimento (22m) 

“Lightly Row” de John Thompson: Solfejo cantado; Tocar de 

olhos fechados; Tocar com a aluna as mãos separadas; Dividir 

a peça em secções mais curtas. 

Recapitulação (3m)  

Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; Definir o trabalho de casa para a semana 

seguinte; Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá 

realizar. 

Recursos Piano vertical acústico, banco regulável, apoio para os pés, 

lápis, borracha, partituras da peça “Lightly Row” de John 

Thompson. 
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Planificação de aula lecionada nº 2 

Nome  Aluna M. E. 

Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 25 de Novembro de 2020/9h15 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da 

aluna 

Apresenta dificuldades em tocar fluentemente a peça “Lightly 

Row” de Thompson em fá maior, principalmente dos compassos 

nº 7 a nº 12. Esquece-se frequentemente de tocar o si bemol, 

tocando incorretamente o si natural. Tem dificuldade em tocar sem 

olhar para o teclado. Tem apresentado um estudo individual pouco 

regular. 

Conteúdos Exercícios técnicos simples para os cinco dedos na posição de fá 

maior; “Lightly Row” de J. Thompson; 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa realizado; 

- Adquirir maior fluência no discurso musical dos compassos 7 a 

12 de “Lightly Row” de J. Thompson mantendo uma pulsação 

estável e com correta dedilhação, notas, dinâmica e ritmo. 

- Conhecer esquemas das passagens, sendo capaz de tocá-las 

com liberdade e sem olhar para o teclado; 

- Identificar dificuldades técnicas e corrigir eventuais erros na 

leitura; 

- Transmitir à aluna orientações para o estudo individual, 

nomeadamente para os compassos 7 a 12 da peça. 
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Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (8m)  

- Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual.  

- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de ombros 

descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) para 

descontrair os dedos e os pulsos.  

- Tocar melodias simples na posição dos 5 dedos em fá maior com 

diferentes ritmos e dinâmicas 

Desenvolvimento (14m) 

“Lightly Row” de John Thompson: - Cantar a melodia com o nome 

das notas, tocar com mãos separadas, dividir a peça em secções 

mais pequenas a serem trabalhadas com mãos juntas e colocar 

uma barreira visual no teclado para que a aluna olhe apenas para 

a partitura. 

Recapitulação (3m)  

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Definir o trabalho de casa para a semana seguinte;  

- Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos trabalhados 

em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos Piano vertical, banco não regulável, apoio para os pés, cadeira, 

partitura da peça “Lightly Row” de J. Thompson 

 

 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº 3 

 

Nome  Aluna M. E. 

Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 
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Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 2 de Dezembro de 2020/9h15 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da 

aluna 

Apresenta ainda alguma dificuldade em tocar fluentemente a peça 

“Lightly Row” de Thompson em fá maior. Esquece-se por vezes 

de tocar o si bemol, tocando incorretamente o si natural. Tem 

muita dificuldade em tocar sem olhar para o teclado e em manter 

a posição dos cinco dedos em fá maior, tocando muitas vezes 

dedilhação errada. Esta aula será a última antes da audição de 

núcleo. 

Conteúdos Exercícios técnicos simples para os cinco dedos na posição de fá 

maior; “Lightly Row” de J. Thompson; 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa realizado; 

- Adquirir maior fluência no discurso musical da peça “Lightly Row” 

de J. Thompson mantendo uma pulsação estável e com correta 

dedilhação, notas, dinâmica e ritmo. 

- Identificar dificuldades técnicas e corrigir eventuais erros na 

leitura; 

- Preparar a aluna para uma situação de performance, dando 

orientações acerca da apresentação em palco e simulando uma 

audição durante a aula; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (8m)  

- Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual.  

- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de ombros 

descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) para 

descontrair os dedos e os pulsos.  
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- Manter a posição dos 5 dedos em fá maior e pedir à aluna para 

tocar notas específicas sem olhar para o teclado. 

Desenvolvimento (14m) 

“Lightly Row” de John Thompson: - Cantar a melodia com o nome 

das notas, tocar com mãos separadas e juntas do início ao fim;  

- Dar instruções à aluna acerca da apresentação em palco (vénia, 

preparação mental e postura);  

- Simular uma audição;  

Recapitulação (3m)  

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Sugerir um ensaio em casa com os pais ou uma gravação como 

ferramenta de estudo de preparação para a audição. 

- Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos trabalhados 

em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos Piano vertical, banco não regulável, apoio para os pés, cadeira, 

partitura da peça “Lightly Row” de J. Thompson 

 

 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº 4 

Nome  Aluna M. E. 

Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 16 de Dezembro de 2020/9h15 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da 

aluna 

A aluna tem vindo a melhorar a nível do seu estudo individual. 

Tendo terminado de estudar a peça “Lightly Row” de J. Thompson, 
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a aluna irá iniciar a aprendizagem da peça “Sunrise” de J. 

Thompson. 

Conteúdos Exercícios técnicos simples para os cinco dedos na posição de fá 

maior; “Sunrise” de J. Thompson; 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos 

específicos 

- Realizar uma primeira leitura da nova peça selecionada  

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (8m)  

- Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual.  

- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de ombros 

descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) para 

descontrair os dedos e os pulsos.  

- Manter a posição dos 5 dedos em fá maior e pedir à aluna para 

tocar notas ou dedos específicos sem olhar para o teclado. 

Desenvolvimento (14m) 

“Sunrise” de John Thompson: - Solfejo falado e cantado; 

 - Fazer uma primeira leitura com mãos separadas;  

Recapitulação (3m)  

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos trabalhados 

em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos Piano vertical, banco não regulável, apoio para os pés, cadeira, 

partitura da peça “Sunrise” de J. Thompson 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº 5 

Nome  Aluna M. E. 
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Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 10 de Fevereiro de 2021/9h30 

Duração 30 Minutos 

Tipo de Aula Online através da aplicação whatsapp 

Descrição da 

aluna 

A aluna está numa fase inicial de leitura da peça “Sunrise” de John 

Thompson. Apresenta ainda pouca autonomia no estudo 

individual. Na aula passada ficou como trabalho de casa escrever 

o nome das notas da peça de Thompson. 

Conteúdos “Sunrise” de John Thompson; Posição dos cinco dedos em fá 

maior. 

Competências Estrutura, Leitura, Técnicas e Motoras. 

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa (escrita do nome das notas na 

partitura) e o estudo individual realizado; 

- Continuar a leitura da peça “Sunrise” de John Thompson; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (3m)  

Cumprimentar a aluna, perguntar como correu a sua semana, 

como realizou o trabalho de casa e o seu estudo individual. 

Desenvolvimento (24m) 

“Sunrise” de John Thompson: Verificar se estão corretas as notas 

que a aluna escreveu em casa; Realizar breves exercícios de 

preparação na posição dos 5 dedos em fá maior; Estudar por 

pequenas secções.  

Recapitulação (3m)  

Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; Transmitir qual o trabalho de casa para a 

semana seguinte; Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos 

conteúdos trabalhados em aula ou do estudo individual que 

deverá realizar. 

Recursos Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano digital 

da aluna estagiária, lápis, borracha, banco regulável da aluna 



113 
 

estagiária, smartphone com a aplicação whatsapp, ligação à 

internet, partituras da peça “Sunrise” de John Thompson. 

 

 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº 6 

Sessão de avaliação com a orientadora científica 

Nome  Aluna M. E. 

Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 24 de Fevereiro de 2021/9h30 

Duração 30 Minutos 

Tipo de Aula Online através da aplicação whatsapp 

Descrição da 

aluna 

A aluna na aula anterior finalizou uma primeira leitura geral da 

peça “Sunrise” de John Thompson com mãos juntas. Neste 

momento está em fase de assimilação da leitura da peça. Ficou 

como trabalho de casa da aula anterior estudar a primeira pauta. 

Conteúdos “Sunrise” de John Thompson; Posição dos cinco dedos em Fá 

maior. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa (estudo da primeira pauta da peça); 

- Adquirir uma maior familiaridade com a posição dos cinco dedos; 

- Executar com maior fluência a segunda pauta da peça com mãos 

separadas; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 
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Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (7m)  

- Breve diálogo para criar uma relação de empatia com a aluna, 

perguntando como correu a sua semana, como realizou o trabalho 

de casa e o seu estudo individual. 

- Exercícios de preparação na posição dos cinco dedos em Fá 

maior (Solicitar que a aluna mantenha os olhos fechados com a 

posição dos cinco dedos e que pressione as teclas 

correspondentes à nota ou ao número do dedo solicitados); 

Desenvolvimento (20m) 

“Sunrise” de John Thompson: - Verificar o estudo individual 

realizado pela aluna no âmbito da primeira pauta; - Cantar a 

melodia da segunda pauta com o nome das notas; - Dividir a 

segunda pauta em duas frases musicais; - Tocar a segunda pauta 

com mãos separadas lentamente e aumentar o andamento 

gradualmente. 

Recapitulação (3m)  

- Relembrar os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; definir qual o trabalho de casa para a semana 

seguinte; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos - Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano digital 

da aluna estagiária, lápis, borracha, banco regulável da aluna 

estagiária, smartphone com a aplicação whatsapp, ligação à 

internet, partitura da peça “Sunrise” de John Thompson. 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº 7 

Nome  Aluna M. E. 

Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 3 de Março de 2021/9h00 
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Duração 30 Minutos 

Tipo de Aula Online através da aplicação whatsapp 

Descrição da 

aluna 

A aluna está numa fase de assimilação da peça “Sunrise” de J. 

Thompson. Apresenta ainda algumas dificuldades em manter a 

posição dos cinco dedos no teclado. Na aula passada ficou como 

trabalho de casa estudar a segunda pauta da peça “Sunrise” de J. 

Thompson. Irá iniciar a aprendizagem da peça “Da Serra Veio um 

Pastor” no âmbito do meu projeto educativo. 

Conteúdos “Sunrise” de John Thompson; Posição dos cinco dedos em fá 

maior; “Da Serra Veio um Pastor” de tradição madeirense; 

Ligadura de prolongação vs ligadura de expressão. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa e o estudo individual realizado; 

- Executar a peça “Sunrise” de John Thompson com maior 

fluência; 

- Introdução às ligaduras de expressão e prolongação com uma 

leitura da peça “Da serra veio um pastor”; 

- Reforçar a noção de fraseado e de respiração com a peça “Da 

serra veio um pastor”; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (5m)  

Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual. Realizar breves exercícios na posição dos cinco 

dedos (Tocar graus conjuntos ascendentes e descendentes 

percorrendo o teclado; Manter a mesma posição e tocar as notas 

ou dedilhação solicitadas). 

Desenvolvimento (22m) 

“Sunrise” de John Thompson: - Solfejo cantado; - Tocar com mãos 

separadas; - Tocar de olhos fechados. 

“Da Serra Veio um Pastor”:  

Tocar para a aluna e perguntar se reconhece a canção; - Cantar 

com a letra da canção;- Cantar com o nome das notas da mão 

direita; - Transmitir a mesma sensação de fraseado e respiração 

do canto para o instrumento; - Tocar com mãos separadas. 
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Recapitulação (3m)  

Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Transmitir qual o trabalho de casa para a 

semana seguinte; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos 

conteúdos trabalhados em aula ou do estudo individual que 

deverá realizar. 

Recursos Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano digital 

da aluna estagiária, lápis, borracha, banco regulável da aluna 

estagiária, smartphone com a aplicação whatsapp, ligação à 

internet, partituras da peça “Sunrise” de John Thompson, partitura 

da peça “Da Serra Veio um Pastor”. 

 

 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº 8 

Nome  Aluna M. E. 

Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 10 de Março de 2021/9h30 

Duração 30 Minutos 

Tipo de Aula Online através da aplicação whatsapp. 

Descrição da 

aluna 

A aluna está em fase de assimilação da peça “Sunrise” de J. 

Thompson e “Da Serra Veio um Pastor”. Apresenta ainda algumas 

dificuldades em manter a posição dos cinco dedos no teclado. Na 

aula anterior ficou como trabalho de casa estudar as duas peças 

e realizar breves exercícios técnicos na posição dos cinco dedos. 

Na aula seguinte irá participar numa audição de classe com a peça 

“Sunrise” de John Thompson. 

Conteúdos “Sunrise” de John Thompson; Exercícios técnicos para a posição 

dos cinco dedos; “Da Serra Veio um Pastor”. 
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Competências Apresentação, Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa realizado; 

- Preparar a peça “Sunrise” de John Thompson com vista a 

performance numa audição de classe;  

- “Da Serra veio um Pastor” com maior fluência; 

- Introduzir um novo exercício técnico para a posição dos cinco 

dedos; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (5m)  

- Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual;  

- Realizar um novo exercício na posição dos cinco dedos (Tocar 

graus conjuntos ascendentes e descendentes em ritmos diversos 

na mesma posição e também percorrendo o teclado). 

Desenvolvimento (22m) 

“Sunrise” de John Thompson: - Solfejo cantado; - Tocar com mãos 

separadas; - Tocar de olhos fechados; - Simular audição. 

“Da Serra Veio um Pastor”: - Cantar a canção com a letra 

associada; - Tocar com mãos separadas; - Tocar de olhos 

fechados. 

Recapitulação (3m)  

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Aconselhar gravações ou a simulação da 

audição para os pais; Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos 

conteúdos trabalhados em aula ou do estudo individual que 

deverá realizar. 

Recursos Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano digital 

da aluna estagiária, lápis, borracha, banco regulável da aluna 

estagiária, smartphone com a aplicação whatsapp, ligação à 

internet, partituras da peça “Sunrise” de John Thompson, partitura 

da peça “Da Serra Veio um Pastor”. 
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Planificação de aula lecionada nº 9 

Nome  Aluna M. E. 

Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 21 de abril de 2021/9h15 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da 

aluna 

A aluna está em fase de assimilação da peça “Once upon a time” 

de John Thompson com mãos juntas. Apresenta tendência em 

tocar com o pulso baixo e a retirar os dedos da posição, apesar de 

já ter melhorado relativamente ao período anterior. Sendo que a 

aluna já tem a peça “Da Serra Veio um Pastor” preparada, será 

feita a gravação audiovisual para a audição offline nesta aula. 

Conteúdos “Once upon a time” de John Thompson; Exercícios técnicos para 

a posição dos cinco dedos; “Da Serra Veio um Pastor”. 

Competências Apresentação, Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa realizado; 

- Gravar uma performance da peça “Da Serra Veio um Pastor”; 

- Ganhar maior fluência na execução da peça “Once upon a time” 

de John Thompson; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (3m)  

- Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual;  

- Realizar um breve exercício técnico de aquecimento (Tocar 

graus conjuntos ascendentes e descendentes na mesma posição 

dos cinco dedos). 

Desenvolvimento (15m) 

“Da Serra Veio um Pastor”: - Cantar a canção com a letra 

associada; - Tocar com mãos juntas; - Filmar a performance no 
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contexto de audição offline, com uma breve reflexão crítica no 

final. 

“Once upon a time” de John Thompson: - Solfejo cantado; - Tocar 

com mãos separadas; - Tocar de olhos fechados;  

Recapitulação (3m)  

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos 

conteúdos trabalhados em aula ou do estudo individual que 

deverá realizar. 

Recursos Piano vertical, banco regulável, cadeira, partitura da peça “Once 

upon a time” de J. Thompson, partitura do arranjo “Da Serra Veio 

um Pastor”, smartphone com câmara. 

 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº 10 

Sessão de avaliação com a orientadora científica nº 2 

 

Nome  Aluna M. E. 

Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Orientadora Científica Professora Shao Ling 

Data/Hora da aula 5 de maio de 2021/9h15 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da aluna A aluna já passou a fase de leitura da peça “Once upon a time” 

de John Thompson com mãos juntas, pelo que terá de adquirir 

maior fluência e velocidade na execução. Tem vindo a 

melhorar a posição dos cincos dedos no teclado a nível 

técnico, estando cada vez mais automatizada. 
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Conteúdos “Once upon a time” de John Thompson; Exercícios técnicos 

para a posição dos cinco dedos; 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos específicos - Verificar o trabalho de casa realizado; 

- Continuar a desenvolver maior segurança e automatismo na 

posição dos cinco dedos; 

- Ganhar maior fluência e velocidade na execução da peça 

“Once upon a time” de John Thompson; 

- Transmitir ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (5m)  

- Breve diálogo para desenvolver uma relação de empatia com 

a aluna e apurar o seu estudo individual;  

- Realizar um breve exercício técnico de aquecimento para a 

posição dos cinco dedos (Tocar graus conjuntos ascendentes 

e descendentes na posição dos cinco dedos percorrendo o 

teclado). 

Desenvolvimento (12m) 

“Once upon a time” de John Thompson: - Solfejo cantado; - 

Tocar com mãos separadas; - Tocar de olhos fechados; - 

Tocar várias vezes a peça do início ao fim. 

Recapitulação (3m)  

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para 

serem repetidos em casa; - Esclarecer eventuais dúvidas 

acerca dos conteúdos trabalhados em aula ou do estudo 

individual que deverá realizar. 

Recursos Piano acústico vertical, banco não regulável, cadeira, partitura 

da peça “Once upon a time” de J. Thompson, smartphone com 

aplicação whatsapp. 

 

 

 

2. Aluna M. N. 
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Planificação de aula lecionada nº1 

Nome Aluna M. N. 

Ano/Grau 4º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 4 de novembro de 2020/8h50 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da 

aluna 

É uma aluna simpática e atenta que iniciou a aprendizagem do 

piano no ano anterior. Está em fase de assimilação da peça “It’s a 

Small World” de R. Sherman. 

Conteúdos “It’s a Small World” de R. Sherman 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras. 

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa realizado; 

- Executar a peça “It’s a Small World” de R. Sherman com maior 

fluência; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (4m)  

- Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual.  

- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de ombros 

descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) para 

descontrair os dedos e os pulsos.  

Desenvolvimento (18m) 

“It’s a small world” de John Thompson:  - Identificar a parte da obra 

em que tem mais dificuldade; - Tocar com mãos separadas;  

- Tocar a peça com mãos separadas juntamente com a aluna, que 

toca ao mesmo tempo a parte da outra mão; 

- Identificar padrões; - Dividir a peça em secções mais pequenas; 
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Planificação de aula lecionada nº2 

- Cantar as frases melódicas da mão direita num andamento mais 

rápido e reproduzi-las auditivamente no piano. 

Recapitulação (3m)  

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Definir o trabalho de casa para a semana 

seguinte; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos Piano vertical acústico, banco não regulável, apoio para os pés, 

lápis, borracha, partituras da peça “It’s a Small World” de R. 

Sherman. 

Nome Aluna M. N. 

Ano/Grau 4º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 25 de Novembro de 2020/8h50 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da 

aluna 

É uma aluna atenta e motivada. Tem apresentado um estudo 

individual regular. Já passou a fase de leitura e perceção musical 

da peça “It’s a small world” de Sherman sendo que neste momento 

necessita de aumentar a velocidade de execução. Na aula anterior 

a aluna iniciou o estudo do staccato de braço (por movimento do 

antebraço) através da peça “Ein Schwätzen” de J. Garscia. Nesta 

mesma peça, a aluna está a desenvolver a independência das 

duas mãos, já que a mão esquerda irá tocar em legato e a mão 

direita em staccato. 

Conteúdos “It’s a Small World” de R. Sherman, Articulação (staccato e legato), 

Independência das duas mãos, “Ein Schwätzen” de J. Garscia. 
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Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras e Expressivas. 

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa realizado; 

- Continuar o processo de assimilação da leitura da peça “Ein 

Schwätzen” de J. Garscia; 

- Desenvolver a independência das duas mãos para a correta 

execução da peça “Ein Schwätzen” de J. Garscia. 

- Identificar dificuldades técnicas e corrigir eventuais erros na 

leitura; 

- Aumentar a velocidade de andamento da peça “It’s a Small 

World” de R. Sherman; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual das 

peças. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (4m)  

- Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual.  

- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de ombros 

descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) para 

descontrair os dedos e os pulsos.  

Desenvolvimento (18m) 

“Ein Schwätzen” de J. Garscia:  - Tocar com mãos separadas; - 

Cantar as notas da mão esquerda; 

 - Fazer pequenos exercícios de preparação para a junção de duas 

articulações diferentes (Exemplos: 1- Segurar uma nota na mão 

esquerda e repetir a mesma nota em staccato na mão direita; 2- 

Tocar graus conjuntos do dó até ao sol em legato na mão 

esquerda com a mesma sequência em staccato na mão direita);  

- Dividir a peça em secções mais pequenas a serem trabalhadas 

com mãos juntas; - Tocar a primeira pauta com mãos juntas. 

“It’s a small world” de Sherman: - Dividir a peça em frases 

musicais, cantá-las num andamento rápido e reproduzi-las ao 

piano; - Controlar o toque para que não existam acentos em todas 

as notas. 

Recapitulação (3m)  
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Planificação de aula lecionada nº3 

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Definir o trabalho de casa para a semana 

seguinte; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos Piano vertical, banco não regulável, apoio para os pés, cadeira, 

partituras das peças “It’s a small world” de Sherman e “Ein 

Schwätzen” de J. Garscia. 

Nome Aluna M. N. 

Ano/Grau 4º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 2 de Dezembro de 2020/8h50 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da 

aluna 

É uma aluna atenta e motivada. Tem apresentado um estudo 

individual regular. A aluna neste momento está em fase de 

aumento da velocidade de andamento da peça “It’s a small world” 

de Sherman, principalmente na segunda página. Na aula passada 

a aluna iniciou o estudo com mãos juntas da peça “Ein Schwätzen” 

de J. Garscia. Sendo que esta aula será a última antes da audição 

de classe, será pertinente dedicar mais tempo à peça da audição 

(“It’s a small world”). 

Conteúdos “It’s a Small World” de R. Sherman, Articulação (staccato e legato), 

Independência das duas mãos, “Ein Schwätzen” de J. Garscia. 

Competências Apresentação, Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras e 

Expressivas. 
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Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa realizado; 

- Fazer uma breve revisão da peça “Ein Schwätzen” de J. Garscia 

com a correta articulação; 

- Aumentar a velocidade de andamento da peça “It’s a Small 

World” com precisão rítmica e pulsação estável; 

- Preparar a aluna para uma situação de performance, dando 

orientações acerca da apresentação em palco e simulando uma 

audição durante a aula; 

- Transmitir à aluna ferramentas para a preparação de uma 

situação de performance. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (4m)  

- Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual.  

- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de ombros 

descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) para 

descontrair os dedos e os pulsos.  

 

Desenvolvimento (18m) 

“Ein Schwätzen” de J. Garscia: - Fazer pequenos exercícios de 

preparação para a junção de duas articulações diferentes 

(Exemplos: 1- Segurar uma nota na mão esquerda e repetir a 

mesma nota em staccato na mão direita; 2- Tocar graus conjuntos 

do dó até ao sol em legato na mão esquerda com a mesma 

sequência em staccato na mão direita);  

- Tocar toda a peça com mãos juntas; 

“It’s a small world” de Sherman: - Estabelecer um andamento e 

tocar com metrónomo do início ao fim; - Controlar o toque para 

que não existam acentos em todas as notas; - Corrigir eventuais 

erros de ritmo ou dinâmica; - Dar instruções à aluna acerca da 

apresentação em palco (vénia, preparação mental e postura); - 

Simular uma audição;  

Recapitulação (3m)  
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- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Sugerir um ensaio em casa com os pais ou uma gravação como 

ferramenta de estudo de preparação para a audição;  

- Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos trabalhados 

em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos Piano vertical, banco não regulável, cadeira, apoio para os pés, 

smartphone com aplicação de metrónomo, partituras das peças 

“It’s a small world” de Sherman e “Ein Schwätzen” de J. Garscia. 

Nome Aluna M. N. 

Ano/Grau 4º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 16 de Dezembro de 2020/8h50 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da aluna A aluna tocou com sucesso a peça “It’s a Small World” de R. 

Sherman na audição da semana anterior. Está em fase de 

assimilação da peça “Ein Schwätzen” de J. Garscia. Irá 

começar a nova peça “Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de 

Berkowitsch. 

Conteúdos/Repertório “Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch;  

“Ein Schwätzen” de J. Garscia. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras e Expressivas. 

Objetivos específicos - Verificar o trabalho de casa realizado; 

- Tocar a peça “Ein Schwätzen” de J. Garscia com maior 

fluência; 
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- Realizar uma primeira leitura da peça “Der Hirte spielt auf 

seiner Flöte” de Berkowitsch; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual das 

peças. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (4m)  

- Breve diálogo para criar empatia com a aluna e apurar o seu 

estudo individual.  

- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de 

ombros descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) 

para descontrair os dedos e os pulsos.  

Desenvolvimento (18m) 

“Ein Schwätzen” de J. Garscia: - Dividir em secções; - Tocar 

com mãos separadas; - Tocar do início ao fim e apontar 

eventuais aspetos a melhorar; 

“Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de  Berkowitsch: - Breve 

análise da obra (tonalidade, estrutura, repetições); Solfejo 

falado e cantado da parte da mão direita; - Realizar uma 

primeira leitura com mãos separadas. 

Recapitulação (3m)  

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Definir o estudo individual para a interrupção letiva; 

- Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá 

realizar. 

Recursos Piano vertical, banco não regulável, cadeira, lápis, borracha, 

partitura da peça “Ein Schwätzen” de J. Garscia e partitura da 

peça “Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch. 
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Planificação de aula lecionada nº5  

Nome  Aluna M. N. 

Ano/Grau 4º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 10 de fevereiro de 2021/9h00 

Duração 30 Minutos 

Tipo de Aula Online através da aplicação whatsapp 

Descrição da aluna A aluna já terminou a fase de leitura e interpretação musical 

da peça “Ein Schwätzen” de J. Garscia, pelo que nas próximas 

aulas terá de aumentar a velocidade de execução.  

Neste momento está a assimilar a leitura da peça “Der Hirte 

spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch. 

A aluna nesta aula irá retomar a peça “It’s a small world” no 

âmbito do concurso Infanto-Juvenil do Conservatório que 

decorrerá em Março. 

Conteúdos/Repertório “Ein Schwätzen” de J. Garscia; “Der Hirte spielt auf seiner 

Flöte” de Berkowitsch; “It’s a Small World” de Sherman. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras e Expressivas. 

Objetivos específicos - Verificar o estudo individual realizado; 

- Aumentar o andamento de execução de “Ein Schwätzen” de 

J. Garscia; 

- Tocar com maior fluência na execução da peça “Der Hirte 

spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch; 

- Iniciar o trabalho de memorização da peça “It’s a Small World” 

com vista a preparar a sua performance para o concurso do 

Conservatório; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual das 

peças. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (3m) 

- Breve diálogo com a aluna para criar empatia e verificar como 

realizou o trabalho de casa e o seu estudo individual.  

Desenvolvimento (24m) 
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“It’s a Small World” de Sherman: - Tocar do início ao fim e 

apontar eventuais aspetos a melhorar; - Cantar dizendo o 

nome das notas das mãos separadas; - Tocar de memória com 

mãos separadas. 

“Ein Schwätzen” de J. Garscia: - Aumentar gradualmente o 

andamento por secções; - Tocar as passagens mais difíceis 

com acentos rítmicos, diminuindo o número de acentos 

gradualmente. 

“Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch: Tocar com 

mãos separadas; Estudar por secções; Identificar padrões e 

simplificar a leitura. 

Recapitulação (3m) 

Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; Definir qual o trabalho de casa para a 

semana seguinte; Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos 

conteúdos trabalhados em aula ou do estudo individual que 

deverá realizar. 

Recursos Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano 

digital da aluna estagiária, banco regulável da aluna estagiária, 

lápis, ligação à internet, smartphone com aplicação whatsapp, 

partitura da peça “Ein Schwätzen” de J. Garscia, partitura da 

peça “Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch, 

partitura da peça “It’s a Small World” de Sherman. 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº6 

Sessão de avaliação com a orientadora científica 

Nome Aluna M. N. 

Ano/Grau 4º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 



130 
 

Orientadora científica Professora Shao Ling 

Data/Hora da aula 24 de Fevereiro de 2021/9h00 

Duração 30 Minutos 

Tipo de Aula Online através da aplicação whatsapp 

Descrição da aluna A aluna nesta aula irá retomar a peça “It’s a Small World”, de 

forma a prepará-la para o concurso Infanto-Juvenil do 

Conservatório que decorrerá em Março.  

Na aula anterior a aluna apresentou dificuldades a nível do 

ritmo da peça “Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch, 

em especial nos compassos 9 a 16. Ficou como trabalho de 

casa da aula anterior enviar uma gravação da peça “It’s a 

Small World” para a professora cooperante. 

Conteúdos/Repertório “Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch;  

“Ein Schwätzen” de J. Garscia. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras e Expressivas. 

Objetivos específicos - Verificar o estudo individual realizado; 

- Adquirir maior precisão rítmica na peça “Der Hirte spielt auf 

seiner Flöte” de Berkowitsch; 

- Iniciar o trabalho de memorização da peça “It’s a Small 

World”; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual das 

peças. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (3m) 

- Breve diálogo com a aluna para criar empatia e verificar como 

foram realizados o trabalho de casa e o seu estudo individual;  

Desenvolvimento (24m) 

“It’s a Small World” de Sherman:   

- Verificar o que a aluna já é capaz de tocar de memória;  

- Selecionar uma secção específica da peça a memorizar com 

a seguinte ordem de atividades:  

1 – Breve análise estrutural, marcando o início e final de frase 

com um lápis;  

2 - Solfejo cantado da primeira frase da mão direita;  
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3 – Execução da mesma frase ao piano com o solfejo cantado 

em simultâneo;  

4 – Tocar a mesma frase de olhos fechados;  

5 – Fechar os olhos e tocar apenas mentalmente no seu “piano 

imaginário”;  

- Continuar a metodologia anterior nas próximas secções. 

“Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch (compasso 9 

a 16):  

- Adaptar uma letra à melodia, associando silabas de palavras 

às figuras rítmicas;  

- Reproduzir o ritmo com a mão ou um lápis na mesa;  

- Desenhar na partitura um traço na figura correspondente ao 

primeiro tempo e ao segundo tempo do compasso;  

- Pedir à aluna para tocar e contar os tempos do compasso em 

voz alta; 

Recapitulação (3m) 

- Relembrar os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Definir qual o trabalho de casa para a semana seguinte;  

-Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá 

realizar. 

Recursos Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano 

digital da aluna estagiária, banco regulável da aluna estagiária, 

lápis, ligação à internet, smartphone com aplicação whatsapp, 

partitura da peça “Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de 

Berkowitsch, partitura da peça “It’s a Small World” de 

Sherman. 

Nome Aluna M. N. 
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Ano/Grau 4º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 21 de abril de 2021/8h50 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da aluna A aluna está em fase de leitura do segundo andamento da 

sonatina de C. Reinecke com mãos juntas, sendo que a 

dificuldade que apresentou mais frequentemente nas últimas 

aulas foi na parte rítmica. 

Conteúdos/Repertório Segundo andamento da sonatina de C. Reinecke 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras e Expressivas. 

Objetivos específicos - Verificar o estudo individual realizado; 

- Adquirir maior precisão rítmica do “Andantino” e na leitura 

com mãos juntas; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual das 

peças. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (3m) 

- Breve diálogo com a aluna para criar empatia e verificar como 

foram realizados o trabalho de casa e o seu estudo individual;  

Desenvolvimento (19m) 

2º andamento da sonatina de C. Reinecke 

- Selecionar uma secção específica da peça a ler com mãos 

juntas;  

-  Associar silabas de palavras às figuras rítmicas;  

- Cantar a melodia com o nome das notas;  

Recapitulação (3m) 

- Relembrar os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Definir qual o trabalho de casa para a semana seguinte;  

-Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá 

realizar. 
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Planificação de aula lecionada nº8 

Sessão de avaliação com a orientadora científica nº 2 

Recursos Piano vertical, banco regulável, apoio para os pés, cadeira, 

partituras da sonatina de C. Reinecke. 

Nome Aluna M. N. 

Ano/Grau 4º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Orientadora Científica Professora Shao Ling 

Data/Hora da aula 5 de maio de 2021/8h50 

Duração 25 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da aluna A aluna já passou a fase de leitura do segundo andamento da 

sonatina de C. Reinecke com mãos juntas, sendo que deverá 

agora aumentar o andamento e fluência na execução. 

Conteúdos/Repertório Segundo andamento da sonatina de C. Reinecke. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos específicos - Verificar o estudo individual realizado; 

- Aumentar a fluência e velocidade na execução do segundo 

andamento da sonatina; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual das 

peças. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (4m) 

- Breve diálogo com a aluna para continuar a desenvolver uma 

relação de empatia e verificar como foram realizados os 

trabalhos de casa e o seu estudo individual;  
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Planificação de aula lecionada nº1 

- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de 

ombros descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) 

para descontrair os dedos e os pulsos.  

Desenvolvimento (18m) 

2º andamento da sonatina de C. Reinecke 

- Acentuar com maior incidência a primeira nota de cada 

compasso; 

- Cantar a melodia com o nome das notas num andamento 

mais rápido e reproduzir a mesma passagem no piano;  

- Associar sílabas e palavras às figuras rítmicas para uma 

maior assimilação do ritmo (Exemplo: Utilizar a letra “Eu vou 

brilhar para vencer, eu vou, brilhar, eu quero sempre estar no 

meu melhor”); 

- Tocar a peça do início ao fim. 

Recapitulação (3m) 

- Relembrar os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Definir qual o trabalho de casa para a semana seguinte;  

-Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá 

realizar. 

Recursos Piano acústico vertical, apoio para os pés, banco não 

regulável, cadeira, partituras da sonatina de C. Reinecke, 

smartphone com aplicação whatsapp. 

Nome Aluna M. F. 
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Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 4 de Novembro de 2020/9h50 

Duração 50 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da aluna É uma aluna tímida, educada e atenta que no geral apresenta 

um bom nível de concentração e de leitura. A aluna já passou 

a fase de leitura do 1º andamento da Sonatina em sol maior 

de Kuhlau, encontrando-se já numa fase de desenvolvimento 

da interpretação e de obter maior fluência musical. No entanto, 

não adquiriu ainda a automatização de alguns padrões, como 

escalas, que aparecem ao longo da obra. Devido à 

incapacidade de a aluna tocar padrões melódicos com a mão 

direita sem olhar para o teclado, o andamento da sonatina 

apresenta pouca fluência, principalmente nas secções onde 

existem saltos com a mão esquerda. Apresenta alguma 

dificuldade em executar as dinâmicas corretamente, 

principalmente fortes e crescendos. 

Conteúdos/Repertório - Exposição e desenvolvimento do 1º andamento da Sonatina 

em sol maior de Kuhlau; - Escala de sol maior 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos específicos - Verificar o estudo individual realizado em casa; 

- Tornar automáticas algumas passagens da mão direita, 

sendo capaz de tocá-las sem olhar para o teclado; 

- Adquirir maior prontidão nos saltos da mão esquerda; 

- Ganhar precisão rítmica e manter a pulsação estável; 

- Identificar dificuldades técnicas e corrigir eventuais erros; 

- Transmitir à aluna ferramentas e técnicas de estudo 

individual para a Sonatina de Kuhlau. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (5m) 

- Breve diálogo com a aluna para criar empatia e verificar como 

foram realizados o trabalho de casa e o seu estudo individual; 
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- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de 

ombros descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) 

para descontrair os dedos e os pulsos.  

Desenvolvimento (40m) 

- Identificar a parte da obra em que tem mais dificuldade; 

- Identificar padrões; 

- Dividir a peça em secções mais curtas; 

- Tocar secções da peça com mãos separadas; 

- Cantar secções da mão direita e da mão esquerda com o 

nome das notas e com precisão rítmica; 

- Tocar secções com mãos separadas juntamente com a aluna 

estagiária que toca ao mesmo tempo a melodia da outra mão; 

- Realizar exercícios de preparação dos saltos da mão 

esquerda (Preparar rapidamente o acorde e esperar na 

posição antes de tocar). 

Recapitulação (5m) 

- Relembrar os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Definir qual o trabalho de casa para a semana seguinte;  

-Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá 

realizar. 

Recursos - Piano vertical, banco não regulável, cadeira, partitura da  

Sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau. 

Nome Aluna M. F. 
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Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula  25 de Novembro de 2020/10h40 

Duração 100 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da aluna É uma aluna tímida, educada e atenta que no geral apresenta 

um bom nível de concentração e de leitura. A aluna já foi capaz 

na aula passada de tocar o 1º andamento da sonatina de 

Kuhlau op. 55 nº1 de forma fluente, pelo que se torna 

importante apenas uma breve revisão ao longo das próximas 

aulas, a fim de aumentar a velocidade de execução.  

A aluna começou recentemente a Invenção nº1 de J. S. Bach, 

onde na última aula revelou algumas dificuldades na 

ornamentação, na dedilhação, na perceção dos acentos 

rítmicos e no fraseado. Está ainda numa fase de leitura e 

assimilação das mãos separadas, tendo ficado como trabalho 

de casa cantar o nome das notas ao mesmo tempo que toca. 

A aluna iniciou recentemente o estudo da escala e dos arpejos 

em dó menor. 

Conteúdos/Repertório Escala menor harmónica de dó; Arpejos menores harmónicos 

de dó e inversões; Invenção nº1 de J. S. Bach (até ao 

compasso 7); 1º Andamento da Sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras e Expressivas. 

Objetivos específicos - Verificar o estudo individual realizado em casa; 

- Tocar as escalas e arpejos com fluência; 

- Adquirir maior segurança no discurso musical da Invenção 

nº1 até ao compasso nº7 com mãos separadas; 

- Tocar os quatro compassos iniciais da Invenção nº1 com 

mãos juntas; 

- Conhecer os esquemas das passagens, sendo capaz de 

tocá-las com liberdade e sem olhar para o teclado 

- Identificar dificuldades técnicas e corrigir eventuais erros na 

leitura; 
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- Transmitir à aluna ferramentas e técnicas de estudo 

individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (15m) 

- Breve diálogo com a aluna para criar empatia e verificar como 

foram realizados o trabalho de casa e o seu estudo individual; 

- Contrair os ombros para cima durante 3 segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de 

ombros descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes) 

para descontrair os dedos e os pulsos.  

 Escalas e arpejos em dó menor 

- Identificar as alterações da escala de dó menor harmónica; - 

Tocar a escala e os arpejos com diferentes acentos e ritmos; - 

Tocar a escala e arpejos com mãos separadas e juntas. 

Desenvolvimento (80m) 

Invenção nº1 de J. S. Bach (até compasso 7 com mãos 

separadas):  

- Realizar uma análise, identificando padrões e evidenciando 

as entradas do tema e fragmentos temáticos; - Solfejo cantado 

das notas com as mãos separadas; - Estudar as 

ornamentações com toque apropriado (toque leve acentuando 

apenas a primeira nota do mordente); - Trabalhar o fraseado.  

Invenção nº1 de J. S. Bach (até compasso 4 com mãos 

juntas): 

- Tocar a melodia da mão direita e cantar a melodia da mão 

esquerda e vice-versa; - Estudar um compasso de cada vez 

lentamente com mãos juntas,  

1º andamento da Sonatina de Kuhlau:  

- Tocar uma vez do início ao fim num andamento mais rápido 

do que na aula passada, orientando a aluna para resolver 

eventuais dificuldades. 

Recapitulação (5m) 

- Relembrar os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Definir qual o trabalho de casa para a semana seguinte;  



139 
 

 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº3 

-Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá 

realizar. 

Recursos - Piano vertical, banco não regulável, cadeira, partitura das 

escalas e arpejos em dó menor, partitura da Invenção nº1 de 

J. S. Bach e partitura da sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau 

Nome Aluna M. F. 

Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula  2 de dezembro de 2020/9h50 

Duração 50 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da aluna É uma aluna atenta e motivada que no geral apresenta 

facilidade na aquisição de novos conhecimentos. Sendo que 

esta será a última aula antes da audição de classe, será 

pertinente dedicar um pouco mais de tempo da aula à peça 

que irá tocar (1º andamento da sonatina de Kuhlau op.55 nº1).  

A aluna está ainda numa fase de leitura com mãos juntas da 

Invenção nº1 de J. S. Bach, tendo ficado como trabalho de 

casa estudar os quatro primeiros compassos com mãos juntas 

e sete primeiros compassos com mãos separadas. Na aula 

anterior a aluna tocou fluentemente as escalas, os arpejos e 

os acordes de dó menor com inversões, pelo que nesta aula 

serão tocadas apenas uma vez como aquecimento. 

Conteúdos/Repertório - Escala menor harmónica de dó; Arpejos menores harmónicos 

de dó e inversões; - Invenção nº1 de J. S. Bach (até ao 
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compasso 10 com mãos juntas e 1ª página com mãos 

separadas); - 1º Andamento da Sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau. 

Competências Apresentação, Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras 

e Expressivas. 

Objetivos específicos - Verificar o trabalho realizado pela aluna em casa; 

- Tocar a primeira página da invenção nº1 com mãos 

separadas; 

- Realizar uma leitura com mãos juntas até ao compasso 10 

da Invenção nº1; 

- Preparar a aluna para uma situação de performance do 1º 

andamento da Sonatina de Kuhlau, dando orientações acerca 

da apresentação em palco e simulando uma audição durante 

a aula; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual do 1º 

andamento da sonatina de Kuhlau com vista uma performance 

pública 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (5m)  

- Breve diálogo com a aluna para criar empatia e verificar como 

foram realizados o trabalho de casa e o seu estudo individual; 

- Contrair os ombros para cima durante três segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de 

ombros descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes). 

Escalas e arpejos em dó menor: - Tocar a escala e arpejos 

com mãos juntas.  

Desenvolvimento (40m) 

Invenção nº1 de J. S. Bach (1ª página com mãos separadas): 

- Cantar com o nome das notas as mãos separadas; - Corrigir 

eventuais erros de ritmo, articulação e melodia;  

Invenção nº1 de J. S. Bach (até compasso 10 com mãos 

juntas): 

- Tocar a melodia da mão direita e cantar a melodia da mão 

esquerda e vice-versa; - Estudar um compasso de cada vez 

lentamente com mãos juntas. 
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Planificação de aula lecionada nº4 

Nome  Aluna M. F. 

Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 16 de dezembro de 2020/09h50 

Duração 50 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da aluna É uma aluna atenta que continua a apresentar um bom nível 

de motivação e de estudo individual. Na aula passada a aluna 

ensaiou e tocou em contexto de audição de classe o 1º 

andamento da Sonatina op.55 nº1 de Kuhlau com muito 

sucesso.  

1º andamento da Sonatina de Kuhlau op.55 nº1: - Estabelecer 

um andamento e tocar com metrónomo do início ao fim; - 

Corrigir eventuais erros de ritmo, dinâmica ou de melodia; -  

Fornecer instruções à aluna acerca da apresentação em palco 

(vénia, preparação mental e postura); - Simular uma audição; 

 Recapitulação (5m) 

- Relembrar os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Sugerir um ensaio em casa com os pais 

ou uma gravação como ferramenta de estudo de preparação 

para a audição; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos 

conteúdos trabalhados em aula ou do estudo individual que 

deverá realizar. 

Recursos - Piano vertical, banco não regulável, cadeira, partitura das 

escalas e arpejos em dó menor, partitura da invenção nº1 de 

J. S. Bach e partitura da sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau 
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A aluna apresentou uma maior facilidade de leitura da 

Invenção nº1 de J. S. Bach na última aula, estando já mais 

familiarizada auditivamente com a peça, pelo que ficou como 

trabalho de casa estudar individualmente toda a peça com 

mãos separadas e adquirir maior fluência na primeira página 

com mãos juntas. Ficou também como trabalho de casa da 

última aula estudar as escalas e arpejos de si bemol maior. 

Conteúdos/Repertório Escala de si bemol maior; Arpejos de si bemol maior com 

inversões; Invenção nº1 de J. S. Bach com mãos separadas e 

juntas. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas, Motoras e Expressivas. 

Objetivos específicos - Trabalhar a técnica de escalas e arpejos de si bemol maior 

com andamento fluente; 

- Tocar a Invenção nº 1 até ao fim com mãos separadas e 

juntas. 

Metodologias Aquecimento (10m):  

- Breve diálogo com a aluna para criar empatia e verificar como 

foram realizados o trabalho de casa e o seu estudo individual; 

- Contrair os ombros para cima durante três segundos e depois 

descontrair, explicando à aluna que esta é a sensação de 

ombros descontraídos que deve ter ao tocar.  

- Abrir e fechar as mãos (5 vezes) e rodar os pulsos (5 vezes). 

Escalas e arpejos em si bemol maior: - Identificar as alterações 

da escala de si bemol maior; - Tocar a escala e arpejos com 

mãos separadas e juntas; - Tocar com vários acentos e 

padrões rítmicos. 

Desenvolvimento (35m) 

Invenção nº1 de J. S. Bach (mãos separadas): - Cantar com 

o nome das notas as mãos separadas; - Reforçar a correta 

dedilhação, articulação, ritmo e melodia.  

Invenção nº1 de J. S. Bach (com mãos juntas): - Tocar a 

melodia da mão direita e cantar a melodia da mão esquerda e 

vice-versa; - Dividir em secções mais pequenas a serem 

trabalhadas. 

Recapitulação (5m) 
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- Relembrar os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa;  

- Definir qual o trabalho de casa para a interrupção letiva;  

- Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá 

realizar. 

Recursos Piano vertical, banco não regulável, cadeira, partitura das 

escalas e arpejos em si bemol maior, partitura da Invenção nº1 

de J. S. Bach. 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº5 

Nome  Aluna M. F. 

Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 10 de Fevereiro de 2021/10h00 

Duração 50 Minutos 

Tipo de Aula Online através do Microsoft teams 

Descrição da 

aluna 

A aluna na aula passada demonstrou ter tido dificuldades na 

organização e concentração durante o seu estudo individual. Foi 

possível observar que a aluna teve poucos progressos, 

principalmente na invenção nº1 de J. S. Bach. Pelo que foi 

apurado, a aluna estava a estudar de uma forma pouco eficaz 

(tocando poucas vezes do início ao fim). A aluna teve um estudo 

pouco organizado na parte técnica, não utilizando a partitura para 

verificar a dedilhação dos arpejos, pelo que também existiu pouco 

progresso nessa parte. 

Conteúdos e 

Repertório 

Escala de dó menor; Arpejos de dó menor com inversões; 

Invenção nº1 de J. S. Bach; Polifonia; Articulação. 

Competências Estrutura, Leitura, Técnicas e Motoras.  
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Objetivos 

específicos 

- Trabalhar a técnica de escalas e arpejos de dó menor com 

andamento fluente; 

- Verificar o estudo individual realizado; 

- Tocar a Invenção nº 1 de forma mais fluente, principalmente a 

partir da segunda página. 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (8m)  

- Breve diálogo com a aluna para criar empatia e verificar como 

foram realizados o trabalho de casa e o seu estudo individual 

Escalas e arpejos em dó menor: - Identificar as alterações da 

escala de dó menor; - Tocar a escala e arpejos com mãos 

separadas e juntas; - Tocar com vários acentos e padrões 

rítmicos. 

Desenvolvimento (32m) 

Invenção nº1 de J. S. Bach (com mãos juntas): - Dividir em 

secções mais pequenas a serem trabalhadas; - Tocar com mãos 

separadas; - Encontrar padrões para assimilar a leitura.  

Recapitulação (5m) 

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Definir qual o trabalho de casa para a semana 

seguinte; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos - Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano digital 

da aluna estagiária, banco regulável da aluna estagiária, lápis, 

computador portátil com aplicação Microsoft Teams, ligação à 

internet, partitura das escalas e arpejos de dó menor, partituras da 

Invenção nº1 de J. S. Bach. 
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Planificação de aula lecionada nº6 

Nome  Aluna M. F. 

Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 24 de Fevereiro de 2021/10h00 

Duração 50 Minutos 

Tipo de Aula Online através do Whatsapp 

Descrição da 

aluna 

A aluna na aula anterior finalizou o trabalho de leitura com mãos 

juntas da Invenção nº1 de J. S. Bach até ao compasso 15. Ficou 

como trabalho de casa terminar o trabalho de leitura de toda a 

Invenção nº1 com mãos juntas e iniciar o processo de 

memorização. A segunda tarefa solicitada à aluna foi de preparar 

e apresentar uma nova escala maior à sua escolha para a aula. 

Conteúdos e 

Repertório 

Escala maior à escolha da aluna; Arpejos da tonalidade escolhida 

pela aluna com inversões; Invenção nº1 de J. S. Bach. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras.  

Objetivos 

específicos 

- Verificar o estudo individual realizado; 

- Corrigir e melhorar eventuais aspetos no âmbito da escala e 

arpejos estudados individualmente pela aluna; 

- Verificar o trabalho de memorização realizado pela aluna da 

Invenção nº1 de J. S. Bach; 

- Selecionar uma secção da Invenção nº1 de J. S. Bach para 

continuar o processo de memorização; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (10m)  

Cumprimentar a aluna, perguntar como correu a sua semana, 

como realizou o trabalho de casa e o seu estudo individual.  

Escalas e arpejos: - Identificar as alterações e dedilhação da 

escala através do método interrogativo; - Tocar a escala e arpejos 
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com mãos separadas e juntas; - Tocar com vários acentos e 

padrões rítmicos. 

 

Desenvolvimento (37m) 

Memorização da invenção nº1 de J. S. Bach: - Verificar e avaliar o 

trabalho de memorização que a aluna já efetuou em casa; - 

Selecionar uma secção específica da peça a memorizar; - 

Confirmar a dedilhação utilizada; - Identificar padrões e fazer uma 

breve análise dessa secção; - Tocar secção selecionada com 

mãos separadas de memória; - Tocar secção selecionada de 

memória em andamentos variados;   

Recapitulação (3m) 

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Definir qual o trabalho de casa para a semana 

seguinte; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano digital 

da aluna estagiária, banco regulável da aluna estagiária, lápis, 

borracha, ligação à internet, smartphone com aplicação whatsapp, 

partitura das escalas e arpejos, partituras da Invenção nº1 de J. S. 

Bach. 

 

 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº7 

Nome  Aluna M. F. 

Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula  3 de Março de 2021/10h00 

Duração 50 Minutos 
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Tipo de Aula Online através do Whatsapp 

Descrição da 

aluna 

A aluna na aula anterior conseguiu tocar de cor a Invenção nº1 de 

J. S. Bach com mãos juntas até ao compasso nº12. Ficou como 

trabalho de casa estudar principalmente os compassos 13, 14, 19, 

20 e 21. A segunda tarefa solicitada à aluna foi de trazer uma nova 

escala menor (sol menor) 

Conteúdos e 

Repertório 

Escala e arpejos de si bemol maior; Invenção nº1 de J. S. Bach. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras.  

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de memorização realizado pela aluna da 

Invenção nº1 de J. S. Bach e das escalas e arpejos em sol menor 

maior; 

- Continuar o processo de memorização da Invenção nº1 de J. S. 

Bach; 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (3m)  

Criar empatia com a aluna com um breve diálogo; Apurar o estudo 

individual realizado. 

Desenvolvimento (44m) 

Escalas e arpejos: - Identificar as alterações e dedilhação da 

escala através do método interrogativo; - Tocar a escala e arpejos 

com mãos juntas, de cor e sem interrupções; 

Invenção nº1 de J. S. Bach: - Verificar e avaliar o trabalho de 

memorização que a aluna já efetuou em casa; - Selecionar uma 

secção específica da peça a memorizar; - Confirmar a dedilhação 

utilizada; - Tocar secção selecionada com mãos separadas de 

memória; - Memorizar a sequência de intervalos, tocando temas 

ou sequências em graus diferentes da tonalidade. 

Recapitulação (3m) 

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Transmitir qual o trabalho de casa para a 

semana seguinte; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos 

conteúdos trabalhados em aula ou do estudo individual que 

deverá realizar. 



148 
 

Recursos - Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano digital 

da aluna estagiária, banco regulável da aluna estagiária, lápis, 

borracha, ligação à internet, smartphone com aplicação whatsapp, 

partitura das escalas e arpejos de si bemol maior, partituras da 

Invenção nº1 de J. S. Bach. 

 

 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº8 

Nome  Aluna M. F. 

Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 10 de Março de 2021/10h00 

Duração 50 Minutos 

Tipo de Aula Online através do Whatsapp. 

Descrição da 

aluna 

A aluna na aula anterior conseguiu tocar de memória a Invenção 

nº1 de J. S. Bach com mãos juntas até ao compasso nº18. Ficou 

definido como trabalho de casa definir um tempo de metrónomo 

para tocar toda a Invenção nº1 de J. S. Bach de forma fluente. 

Como tarefa a aluna ficou de preparar uma nova escala à escolha 

para esta aula e iniciar a leitura de uma nova peça com mãos 

separadas (Presto de Pescetti).  

Conteúdos e 

Repertório 

Escala e arpejos; Invenção nº1 de J. S. Bach; Presto de Pescetti. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras.  

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho individual realizado pela aluna; 

- Tocar uma nova escala e arpejo de forma fluente; 

- Tocar a Invenção nº1 de J. S. Bach com metrónomo de forma 

fluente; 
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- Iniciar o processo de leitura da peça “Presto” de Pescetti com 

mãos juntas. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (7m)  

Criar empatia com a aluna com um breve diálogo; Apurar o estudo 

individual realizado. 

Escalas e arpejos: Identificar as alterações e dedilhação da escala 

através do método interrogativo; Tocar a escala e arpejos com 

mãos separadas e juntas. 

Desenvolvimento (40m) 

Invenção nº1 de J. S. Bach: Verificar e avaliar o trabalho de 

memorização que a aluna já efetuou em casa; Confirmar a 

dedilhação utilizada; Tocar secção selecionada com mãos 

separadas de memória; Memorizar a sequência de intervalos, 

tocando temas ou sequências em graus diferentes da tonalidade. 

“Presto” de Pescetti: - Verificar e eventualmente corrigir leitura já 

realizada pela aluna; - Selecionar uma secção para ler e assimilar 

com mãos juntas; - Solfejar a parte da mão direita e da mão 

esquerda;  

Recapitulação (3m) 

Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; Definir o trabalho de casa para a semana 

seguinte; Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano digital 

da aluna estagiária, banco regulável da aluna estagiária, lápis, 

borracha, ligação à internet, smartphone com aplicação whatsapp, 

partituras da Invenção nº1 de J. S. Bach e da peça “Presto” de 

Pescetti. 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº9 
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Nome  Aluna M. F. 

Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 21 de abril de 2021/10h00 

Duração 50 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da 

aluna 

A aluna encontra-se em fase de assimilação da leitura do 

andamento “Presto” da sonata de Pescetti com mãos separadas. 

Irá apresentar um exercício de escalas e arpejos numa tonalidade 

à escolha para esta aula.  

Conteúdos e 

Repertório 

Escala e arpejos; Andamento “Presto” da sonata de Pescetti. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras.  

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho individual realizado pela aluna; 

- Tocar uma nova escala e arpejo de forma fluente; 

- Continuar a leitura da peça “Presto” de Pescetti com mãos 

separadas. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (7m)  

- Criar empatia com a aluna com um breve diálogo; - Verificar o 

estudo individual realizado. 

Escalas e arpejos: - Identificar as alterações e dedilhação da 

escala através do método interrogativo; - Tocar a escala e arpejos 

com mãos juntas. 

Desenvolvimento (40m) 

“Presto” de Pescetti: - Verificar e avaliar o trabalho de leitura que 

a aluna já elaborou em casa; - Tocar as mãos separadas com 

metrónomo por secções; - Solfejar a parte da mão direita e da mão 

esquerda;  

Recapitulação (3m) 

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Definir o trabalho de casa para a semana 
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seguinte; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos Piano vertical, banco regulável, smartphone com aplicação de 

metrónomo, cadeira, partituras do andamento “Presto” da sonata 

de Pescetti. 

 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº10 

Nome  Aluna M. F. 

Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Orientadora Científica Professora Shao Ling 

Data/Hora da aula 5 de maio de 2021/10h00 

Duração 75 Minutos 

Tipo de Aula Presencial 

Descrição da aluna A aluna encontra-se em fase de memorização do andamento 

“Presto” da sonata em dó menor de Pescetti com mãos juntas. 

Irá apresentar a técnica de escalas e arpejos numa tonalidade 

à escolha para esta aula.  

Conteúdos e 

Repertório 

Escalas e arpejos; Andamento “Presto” da sonata de Pescetti. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras.  

Objetivos específicos - Verificar o trabalho individual realizado pela aluna; 

- Tocar uma nova escala e arpejo com fluência; 

- Continuar o processo de memorização e aumento da 

velocidade na execução do andamento “Presto” da sonata em 

dó menor de Pescetti com mãos juntas; 

- Desenvolver a destreza dos dedos e pontos de apoio; 
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- Ter especial atenção à postura do pulso em função do 

polegar, certificando que a posição da mão da aluna está 

estabilizada relativamente ao teclado. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (7m)  

- Desenvolver relação de empatia com a aluna com um breve 

diálogo;  

- Verificar o estudo individual realizado. 

Escalas e arpejos: - Identificar as alterações e dedilhação da 

escala através do método interrogativo;  

- Tocar a escala e arpejos com diversos acentos. 

Desenvolvimento (63m) 

“Presto” da sonata em dó menor de Pescetti:  

- Verificar e avaliar o trabalho de memorização que a aluna já 

elaborou em casa;  

- Breve análise e divisão da peça em várias partes; 

- Tocar as mãos separadas de memória;  

- Tocar uma pauta de cada vez com ritmo diverso para 

desenvolver a destreza dos dedos e os pontos de apoio 

(Exemplo: Tocar as tercinas num ritmo de colcheia mais duas 

semicolcheias); 

- Tocar uma secção num andamento mais rápido para ser 

depois reproduzida pela aluna (método demonstrativo);  

- Tocar a peça do início ao fim. 

Recapitulação (5m) 

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para 

serem repetidos em casa;  

- Definir o trabalho de casa para a semana seguinte;  

- Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá 

realizar. 

Recursos Piano acústico vertical, banco não regulável, smartphone com 

aplicação whatsapp, cadeira, partituras do andamento 

“Presto” da sonata em dó menor de Pescetti, partituras das 

escalas e arpejos. 
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4. Aluna D 
 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº1 

Nome  Aluna F. L. 

Ano/Grau 3º Grau 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 10 de fevereiro de 2021/10h50 

Duração 50 Minutos 

Tipo de Aula Online através do Microsoft teams 

Descrição da 

aluna 

A aluna tem apresentado ao longo do ano letivo um estudo 

individual irregular. Na aula passada foi possível observar que a 

aluna teve pouca organização não só no seu estudo individual, 

mas também na preparação do material para a aula.   

Conteúdos e 

Repertório 

Escala de si bemol maior; Arpejos de si bemol maior com 

inversões; Invenção nº1 de J. S. Bach; Polifonia; Articulação. 

Competências Estrutura, Leitura, Técnicas e Motoras.  

Objetivos 

específicos 

- Verificar o estudo feito em casa referente à Invenção nº1 e à 

escala e arpejos em si bemol maior; 

- Trabalhar a técnica de escalas e arpejos de si bemol maior com 

andamento fluente; 

- Tocar a Invenção nº 1 até ao fim com mãos separadas. 

- Melhorar especificamente os compassos 11 a 12 da invenção 

nº1 de J. S. Bach com mãos juntas e avançar pelo menos mais 

dois compassos. 
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Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (7m)  

- Cumprimentar a aluna, perguntar como correu a sua semana, 

como realizou o trabalho de casa e o seu estudo individual.  

Escalas e arpejos em si bemol maior: Perguntar à aluna quais as 

alterações da escala; - Tocar a escala e arpejos com mãos 

separadas e juntas; - Tocar com vários acentos e padrões 

rítmicos. 

 

Desenvolvimento (40m) 

Invenção nº1 de J. S. Bach (compassos 11 a 14): - Dividir em 

secções mais pequenas a serem trabalhadas; tocar com mãos 

separadas; encontrar padrões para facilitar a leitura; tocar com 

ritmos diversos. 

Invenção nº1 de J. S. Bach (restantes compassos): - Tocar com 

mãos separadas e corrigir eventuais erros na leitura. 

Recapitulação (3m) 

- Relembrar quais os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; - Definir qual o trabalho de casa para a semana 

seguinte; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos - Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano digital 

da aluna estagiária, banco regulável da aluna estagiária, lápis, 

computador portátil com aplicação Microsoft Teams, ligação à 

internet, partitura das escalas e arpejos de si bemol maior, 

partituras da Invenção nº1 de J. S. Bach. 

 

 

 

 

Planificação de aula lecionada nº 6 

Sessão de avaliação com a orientadora científica 

 

Nome  Aluna M. E. 
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Ano/Grau 3º Nível de Iniciação 

Classe Professora Sandra Sarcevic 

Data/Hora da aula 24 de Fevereiro de 2021/9h30 

Duração 30 Minutos 

Tipo de Aula Online através da aplicação whatsapp 

Descrição da 

aluna 

A aluna na aula anterior finalizou uma primeira leitura geral da 

peça “Sunrise” de John Thompson com mãos juntas. Neste 

momento está em fase de assimilação da leitura da peça. Ficou 

como trabalho de casa da aula anterior estudar a primeira pauta.  

Conteúdos “Sunrise” de John Thompson; Posição dos cinco dedos em Fá 

maior. 

Competências Estrutura, Leitura, Auditivas, Técnicas e Motoras. 

Objetivos 

específicos 

- Verificar o trabalho de casa (estudo da primeira pauta da peça); 

- Adquirir uma maior familiaridade com a posição dos cinco dedos; 

- Executar com maior fluência a segunda pauta da peça com mãos 

separadas; 

- Transmitir à aluna ferramentas para o estudo individual. 

Sequência de 

atividades e 

metodologias 

Aquecimento (7m)  

- Breve diálogo para criar uma relação de empatia com a aluna, 

perguntando como correu a sua semana, como realizou o trabalho 

de casa e o seu estudo individual. 

- Exercícios de preparação na posição dos cinco dedos em Fá 

maior (Solicitar que a aluna mantenha os olhos fechados com a 

posição dos cinco dedos e que pressione as teclas 

correspondentes à nota ou ao número do dedo solicitados); 

Desenvolvimento (20m) 

“Sunrise” de John Thompson: - Verificar o estudo individual 

realizado pela aluna no âmbito da primeira pauta; - Cantar a 

melodia da segunda pauta com o nome das notas; - Dividir a 

segunda pauta em duas frases musicais; - Tocar a segunda pauta 

com mãos separadas lentamente e aumentar o andamento 

gradualmente. 

Recapitulação (3m)  
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- Relembrar os exercícios realizados em aula para serem 

repetidos em casa; definir qual o trabalho de casa para a semana 

seguinte; - Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 

trabalhados em aula ou do estudo individual que deverá realizar. 

Recursos - Piano digital da aluna, banco não regulável da aluna, piano digital 

da aluna estagiária, lápis, borracha, banco regulável da aluna 

estagiária, smartphone com a aplicação whatsapp, ligação à 

internet, partitura da peça “Sunrise” de John Thompson. 
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4.3. Relatórios das aulas lecionadas 

Os relatórios das aulas lecionadas consistem essencialmente numa descrição da 

minha prática pedagógica em contexto de estágio. Cada relatório inclui uma 

contextualização da aula e da aluna, nomeadamente o nome da aluna, nível, classe 

de piano a que pertence, local em que decorre a aula, a data, a hora, a duração e 

a tipologia. No final de cada relatório de aula lecionada escrevi uma breve reflexão 

crítica, com o intuito de aperfeiçoar a minha prática pedagógica. Abaixo apresento 

um exemplo de um dos relatórios, referente à primeira sessão de avaliação com 

supervisão da professora cooperante e da orientadora científica. 

 

1. Aluna M. E. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº1 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 4 de Novembro de 2020/9h15 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

Aquecimento  

Comecei com um breve diálogo para desenvolver uma relação de empatia com a aluna. 

Sendo a primeira aula, fiz algumas perguntas para ficar a conhecer melhor o seu percurso. 

Perguntei, por exemplo, há quanto tempo estuda piano e se tem instrumento em casa. De 

seguida, a aluna realizou exercícios breves de aquecimento (1- Rodar os pulsos cinco 

vezes; 2- Rodar para os ombros para trás cinco vezes; 3 - Abrir e fechar os dedos cinco 

vezes; 4 – Contrair os ombros durante três segundos e depois descontrair). 
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Desenvolvimento 

“Lightly Row” de J. Thompson: A aluna realizou o solfejo cantado da melodia da mão direita 

com o meu apoio, executando ao piano de seguida. Após algumas repetições, toquei a 

parte da mão esquerda ao mesmo tempo que a aluna tocou a parte correspondente à mão 

direita. Após utilizar a mesma metodologia para a mão esquerda, fiz uma breve análise da 

peça com a aluna, encontrando padrões simples. Dividi a peça em secções mais curtas 

para que a aluna executasse com mãos juntas sem olhar para o teclado, segurando um 

caderno de forma a tapar o contacto visual com as mãos. Corrigi frequentemente as notas 

e a dedilhação, pois a aluna não tem ainda automatizada a posição dos cinco dedos. 

Recapitulação 

Relembrei à aluna os exercícios realizados em aula e ficou definido como trabalho de casa 

estudar bem a peça com mãos separadas antes de as juntar. Sensibilizei-a para que 

verificasse sempre a correta dedilhação antes de começar a tocar a peça, mas que depois 

tentasse tocar algumas vezes também sem olhar para o teclado. 

Reflexão crítica 

Tendo verificado que a aluna tem muita dificuldade em tocar sem olhar para o teclado e 

em manter a posição dos cinco dedos. Será pertinente preparar para a próxima aula alguns 

exercícios para desenvolver esta automatização. 

 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº2 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 25 de Novembro de 2020/9h15 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 
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Sequência de atividades 

 

Aquecimento  

A aluna afirmou ter estudado em casa toda a peça “Lightly Row” com mãos juntas, tendo 

trazido todo o material para aula. Logo após realizar os exercícios de aquecimento (1- 

Rodar os pulsos cinco vezes; 2- Rodar para os ombros para trás cinco vezes; 3 - Abrir e 

fechar os dedos cinco vezes; 4 – Contrair os ombros durante três segundos e depois 

descontrair), a aluna pediu para tocar toda a peça uma vez com mãos juntas. A aluna 

começou a tocar a peça com mãos juntas lentamente, tocando si natural em vez de si 

bemol logo no 3º compasso, pois a posição da sua mão estava colocada na ponta das 

teclas brancas. Pedi à aluna para interromper a execução, pois tornou-se evidente a 

necessidade dos exercícios preparatórios planeados para esta aula.  

Desenvolvimento 

Exercícios para os cinco dedos na posição de Fá maior: Tocou em portato todas as notas 

da posição em fá maior com mãos separadas e juntas (Fá, Sol, Lá, Sib, Dó) em ordem 

ascendente e descendente. De seguida, tocou em legato o mesmo exercício. Devido ao 

reduzido tamanho dos dedos e das mãos da aluna, apresentou maiores dificuldades no 

intervalo do 4º para o 5º dedo na mão direita. Pedi à aluna para tocar com a mão direita as 

notas Sib e Dó de forma ascendente e descendente, como se existisse uma ligadura entre 

as duas notas, transferindo o peso de uma nota para outra (um movimento para baixo na 

primeira nota e um movimento para cima na segunda nota). 

“Lightly Row” de J. Thompson: Orientei a aluna para estudar do compasso 7 ao compasso 

8 com mãos separadas, cantando com o nome das notas. De seguida, evidenciei os três 

graus conjuntos descendentes na mão esquerda, explicando que ao tocar com mãos juntas 

neste compasso a aluna deverá olhar apenas para a mão direita. Após algumas repetições, 

a aluna apresentava ainda dificuldades, pois em cada repetição levava muito tempo a 

encontrar novamente a posição das mãos e a colocar um dedo em cada tecla. Após o 

estudo dos compassos 7 a 8, orientei a aluna para o estudo das mãos separadas e juntas 

dos compassos 9 a 10, que já correram melhor por serem também menos complexos. 

Devido à aula estar quase a terminar pedi à aluna para tocar novamente do início ao fim, 

para perceber se mais segurança na peça no geral. No entanto, apresentava ainda 

dificuldades nas várias secções. 
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Recapitulação 

Ficou estabelecido como trabalho de casa para a aula seguinte realizar os exercícios dos 

cinco dedos apresentados em aula e estudar a peça “Lightly Row” várias vezes do início 

ao fim. 

Reflexão crítica 

A divisão por secções não funcionou tão bem, pois a aluna demorava muito tempo a 

encontrar a posição dos dedos no teclado e a identificar visualmente ou auditivamente a 

parte que devia repetir. Devido ao pouco tempo disponível, tornou-se evidente que a aula 

funcionaria melhor se a aluna tocasse mais vezes do início ao fim em vez de trabalhar 

apenas uma secção ou um compasso. Sendo que a próxima aula de coadjuvação que irei 

dar é a última antes da audição, será importante dedicar todo o tempo de aula para a 

preparação de situação de performance da peça “Lightly Row” de John Thompson. Após 

reflexão sobre a aula, cheguei também à conclusão de que os exercícios dos cinco dedos 

na posição de Fá maior poderiam ter sido mais eficazes se tivesse pedido à aluna para 

tentar tocá-los também algumas vezes sem olhar para o teclado, desenvolvendo assim 

uma maior consciência tátil do teclado. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº3 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 2 de Dezembro de 2020/9h15 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 
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Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

Iniciei com um breve diálogo com a aluna de forma a estabelecer uma relação empática e 

verificar o trabalho efetuado em casa. A aluna afirmou ter estudado a peça “Lightly Row” e 

ter executado os exercícios técnicos dos cinco dedos. Devido ao reduzido tempo de aula, 

decidi utilizar apenas um exercício breve para os cinco dedos como aquecimento. A aluna 

colocou os dedos nas notas da posição em fá maior com as duas mãos (Fá, Sol, Lá, Sib, 

Dó). De seguida pedi à aluna que tocasse de olhos fechados o número dos dedos ou notas 

que eu dissesse. 

Desenvolvimento 

“Lightly Row” de John Thompson: A aluna começou por realizar o solfejo cantado com o 

meu apoio. De seguida, tocou com a mão direita do início ao fim, ao mesmo tempo que 

toquei a parte da mão esquerda. Após duas repetições, trocámos as mãos que estávamos 

a tocar. O resto da aula foi dedicado à preparação para a audição, fazendo vários ensaios. 

Relembrei todas as questões referentes à apresentação publica, incluindo a vénia, a 

postura e a preparação mental antes de começar a tocar. Em conjunto com a professora 

cooperante, fingi ser o público da audição, aplaudindo em cada simulação. Após cada 

simulação de audição, solicitei que a aluna fizesse uma breve reflexão crítica sobre a sua 

performance. 

Recapitulação 

Ficou definido como trabalho para esta semana, que a aluna tocasse o máximo de vezes 

possível para os pais e que fizesse gravações como preparação para a audição. 

Recapitulei também os exercícios para os cinco dedos e as metodologias para auxiliar a 

boa preparação da peça. 

Reflexão crítica 

Foi possível observar que para a fase de aprendizagem em que a aluna se encontrava na 

sua peça de repertório, a estratégia de tocar do início ao fim várias vezes num contexto de 

performance funcionou melhor do que estudar a peça por secções. A autorreflexão 

realizada pela aluna após cada performance foi também muito útil para o desenvolvimento 

da sua autonomia e para uma maior concentração nas execuções seguintes. A aluna 

melhorou substancialmente a cada repetição do ensaio para a audição. 
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Relatório de aula lecionada nº4 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 16 de dezembro de 2020/9h15 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

Aquecimento  

Comecei com um breve diálogo para promover uma relação empática com a aluna. A aluna 

realizou exercícios breves de aquecimento (1- Rodar os pulsos cinco vezes; 2- Rodar para 

os ombros para trás cinco vezes; 3 - Abrir e fechar os dedos cinco vezes; 4 – Contrair os 

ombros durante três segundos e depois descontrair). De seguida, executou um exercício 

simples na posição dos cinco dedos em fá maior da nova peça, tocando de olhos fechados 

as notas solicitadas. 

Desenvolvimento 

“Sunrise” de J. Thompson: A aluna realizou o solfejo falado da primeira pauta. De seguida, 

realizei o solfejo cantado de dois compassos de cada vez, para que a aluna depois 

repetisse. Sendo que a primeira pauta é para executar com mãos alternadas, a aluna 

executou já os quatro primeiros compassos com as duas mãos. Após várias repetições, 

em que corrigi pontualmente as notas e a dedilhação, utilizei as mesmas metodologias 

para a segunda pauta, exceto a partir do compasso nº6, que a aluna tocou apenas com 

mãos separadas. 

Recapitulação 

Relembrei à aluna os exercícios realizados em aula e ficou definido como trabalho de casa 

estudar bem a primeira pauta antes de começar na segunda pauta. Sensibilizei-a para que 

realizasse os exercícios para os cinco dedos durante a interrupção letiva e que verificasse 
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sempre a correta dedilhação antes de começar a tocar a peça, tentando também tocá-la 

algumas vezes sem olhar para o teclado.  

Reflexão crítica 

A aluna no final do 1º Período ainda apresenta dificuldades na posição dos cinco dedos, 

pelo que será importante ter esse aspeto em conta quando for implementado o meu projeto 

educativo no 2º Período. Terei de utilizar um arranjo de uma melodia tradicional madeirense 

que estimule a prática da posição dos cinco dedos. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº5  

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 10 de fevereiro de 2020/9h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aula começou com um breve diálogo para desenvolver uma relação de empatia com a 

aluna e verificar o seu estudo individual. A aluna realizou o trabalho de casa que consistia 

em escrever o nome das notas da peça “Sunrise” de John Thompson na partitura. 

Desenvolvimento 

“Sunrise” de John Thompson 

Comecei por fazer uma verificação e correção das notas escritas pela aluna na partitura. 

Sendo que a aula era à distância, pedi que a aluna comunicasse em voz alta as notas que 
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tinha escrito. Após quatro correções de notas escritas, pedi que a aluna fizesse um breve 

exercício de preparação da posição dos cinco dedos em fá maior no teclado, tocando graus 

conjuntos de forma ascendente e descendente. De seguida, pedi que tocasse com mãos 

separadas os primeiros dois compassos lentamente, juntando depois com as duas mãos. 

Realizei breves correções a nível da dedilhação. A aula terminou quando a aluna 

completou a leitura com mãos juntas da peça de forma gradual, de dois em dois 

compassos.  

Recapitulação 

A professora cooperante sugeriu que o trabalho de casa fosse estudar apenas a primeira 

pauta com mãos juntas. No caso de a aluna achar que já está muito segura nessa primeira 

pauta então deverá estudar também a segunda. 

Nota: A ligação da chamada tinha boa qualidade, não existindo atrasos ou irregularidades 

na perceção do som. A imagem também não apresentava irregularidades e o ângulo 

permitia ter contacto visual com a aluna, sendo também possível ver as suas mãos e dedos 

no teclado.  

 

Reflexão crítica 

Foi evidente que as aulas à distância podem ter certas limitações e que como docente devo 

estar sempre preparada para resolver qualquer falha técnica que possa surgir. A 

necessidade de ser flexível em relação à planificação torna-se ainda maior neste tipo de 

aula, pois há uma maior probabilidade de surgirem imprevistos. É essencial ter uma boa 

preparação dos recursos a utilizar e diversificar ao máximo as estratégias e metodologias. 

Foi importante a sugestão da professora cooperante acerca da quantidade de informação 

e conteúdos apresentados em cada aula, quando se trata de uma peça ainda recente para 

a aluna. Nas próximas aulas o trabalho com esta aluna deverá ser focado em secções mais 

curtas, dedicando por exemplo a aula inteira apenas à primeira pauta da peça. Desta forma 

as aulas serão mais rentabilizadas. 
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Relatório de aula lecionada nº6 

1ª Sessão de avaliação com a orientadora científica 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Orientadora Científica Professora Shao Ling 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 24 de fevereiro de 2021/9h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aula começou com um breve diálogo para estabelecer uma relação de empatia com a 

aluna, preparar os recursos e verificar o seu estudo individual. A aluna afirmou ter realizado 

o trabalho de casa (a primeira pauta da peça “Sunrise” de John Thompson), tendo 

conseguido avançar para a segunda pauta. 

Como exercício técnico, pedi que a aluna colocasse os cinco dedos na posição de fá maior, 

correspondente à posição da peça de Thompson. Como um jogo, a aluna tocou as notas 

correspondentes ao número do dedo que eu solicitei, numa ordem aleatória. De seguida, 

desafiei a aluna a realizar o mesmo exercício de olhos fechados. A aluna realizou o mesmo 

exercício nas duas mãos, desta vez tocando as teclas correspondentes ao nome das notas 

que solicitei, numa ordem igual à das notas que surgem na peça. 

Desenvolvimento 

“Sunrise” de John Thompson 

A aluna começou por tocar uma vez do início ao fim. Foi possível observar que na primeira 

pauta estava muito mais segura relativamente à aula passada, pois a aluna conseguiu tocar 
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com fluência. No entanto, apresentava ainda insegurança na segunda pauta. Dividi a 

segunda pauta em duas frases de dois compassos para facilitar o estudo. A aluna realizou 

o solfejo cantado da primeira frase com mãos separadas. Depois, pedi que juntasse as 

duas mãos num andamento mais lento. Os mesmos exercícios foram feitos nos dois 

compassos seguintes. Após o estudo com mãos juntas das duas frases, a aluna tocou toda 

a segunda pauta. Foi necessário corrigir pontualmente a dedilhação nas duas mãos, pois 

a aluna ainda apresentava tendência em retirar os dedos da posição. De seguida, solicitei 

que a aluna tocasse a peça do início ao fim.  

Recapitulação 

Relembrei os exercícios realizados em aula e sugeri um outro exercício para a posição dos 

cinco dedos para aluna fazer em casa (tocar graus conjuntos com os cinco dedos num 

movimento ascendente e descendente com mãos juntas na posição da peça “Sunrise”). A 

professora cooperante salientou o facto que o pulso da aluna estava muito baixo durante 

a performance, sensibilizando-a para uma maior atenção à correta postura das mãos no 

seu estudo individual. 

Nota: A ligação da chamada tinha boa qualidade, não existindo atrasos ou irregularidades 

na perceção do som. A imagem também não apresentava irregularidades e o ângulo 

permitia ter contacto visual com a aluna, sendo também possível ver as suas mãos e dedos 

no teclado.  

 

Reflexão crítica 

Relativamente à aula anterior, senti que desta vez houve uma maior fluência no que toca 

ao decorrer da atividade pedagógica. Na aula anterior a esta sessão foi possível conhecer 

as condições para o ensino à distância destas alunas, nomeadamente a qualidade da sua 

ligação de internet, as características dos seus instrumentos e os recursos disponíveis. 

Tendo já este conhecimento prévio foi mais fácil planear os objetivos e estratégias mais 

adequadas. 

Tal como foi notado também pela orientadora científica, a estratégia de tocar de olhos 

fechados funcionou muito bem com esta aluna. Irei repetir este exercício nas próximas 

aulas, pois além de desenvolver o conhecimento cinestético do teclado e estimular a 

capacidade de audição interior, também permitiu uma maior concentração em aula. A 

orientadora científica sugeriu que nas próximas sessões fossem utilizados exercícios mais 

variados para manter a aluna mais motivada e concentrada até ao final da aula. Será 
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também importante variar os exercícios para os cinco dedos, sem me limitar apenas às 

posições que surgem nas peças. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº7 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 3 de Março de 2021/9h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aula começou com um breve diálogo de forma a desenvolver uma relação de empatia 

com a aluna, preparar os recursos e verificar o seu estudo individual. A aluna afirmou ter 

realizado o trabalho de casa (estudo da peça “Sunrise” de John Thompson e exercícios 

para os cinco dedos). 

Como exercício inicial de aquecimento, pedi que a aluna tocasse com a mão direita graus 

conjuntos ascendentes e descendentes na posição dos cinco dedos. A aluna percorreu o 

teclado com esse exercício numa oitava. De seguida tocou com a mão esquerda o mesmo 

exercício, antes de tocar com mãos juntas. Apesar de alguma hesitação no início, a aluna 

conseguiu com sucesso completar o exercício. 

Como segundo exercício técnico, pedi que a aluna colocasse os cinco dedos na posição 

de fá maior, correspondente à posição da peça de Thompson. Como um jogo, a aluna 

tocou as notas correspondentes ao número do dedo que eu solicitei, numa ordem aleatória. 

A aluna executou o mesmo exercício nas duas mãos, desta vez tocando as teclas 
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correspondentes ao nome das notas que solicitei, numa ordem igual à das notas que 

surgem na peça. Por fim, a aluna realizou este exercício de olhos fechados. 

Desenvolvimento 

“Sunrise” de John Thompson 

A aluna começou por tocar toda a peça com mãos juntas. Como apresentava ainda 

algumas dificuldades em tocar com fluência até ao fim, solicitei que realizasse o solfejo 

cantado da parte da mão direita. Depois, pedi que juntasse as duas mãos num andamento 

mais lento. Foi necessário corrigir pontualmente a dedilhação nas duas mãos, pois a aluna 

ainda tinha dificuldades em manter a mesma posição. Desafiei a aluna a tocar várias vezes 

de olhos fechados, o que a ajudou a manter a concentração e os dedos na posição correta 

até ao fim. 

“Da Serra Veio um Pastor” de tradição madeirense (arr. Aluna estagiária)  

Comecei por cantar uma frase com a letra da canção para a aluna repetir. Após cantar as 

duas frases com a letra da canção, a aluna tocou do início ao fim com a mão direita. Depois 

de tocar apenas a mão esquerda a aluna tocou do início ao fim com mãos juntas. Sendo 

que a aluna apresentava ainda tendência em retirar os dedos da posição, desafiei-a a tocar 

também esta peça de olhos fechados. Ao longo da aula chamei também à atenção para a 

posição correta do pulso, que por vezes estava demasiado baixo. 

Recapitulação 

Relembrei os exercícios realizados em aula e sugeri que no seu estudo individual 

acrescentasse um novo exercício técnico (tocar graus conjuntos com os cinco dedos num 

movimento ascendente e descendente percorrendo o teclado). Sensibilizei a aluna para 

uma maior atenção à correta postura dos pulsos no seu estudo individual. 

Nota: A ligação da chamada tinha boa qualidade, não existindo atrasos ou irregularidades 

na perceção do som. O ângulo da câmara permitia ter contacto visual com a aluna, sendo 

também possível ver as suas mãos e dedos no teclado.  

Reflexão crítica 

Seguindo as sugestões por parte da professora orientadora e da professora cooperante na 

sessão de avaliação da semana anterior, consegui diversificar os exercícios e atividades 

realizadas em aula e dar mais atenção às questões da postura dos pulsos. A 
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implementação do projeto educativo através do arranjo da peça “Da Serra Veio um Pastor” 

correu como previsto, estando adequado às capacidades de leitura e técnicas da aluna.  

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº8 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 10 de Março de 2021/9h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

Aquecimento 

A aula começou com um breve diálogo de forma a manter uma relação empática com a 

aluna, preparar os recursos e verificar o seu estudo individual. A aluna afirmou ter realizado 

o trabalho de casa (estudo da peça “Sunrise” de John Thompson e exercícios para os cinco 

dedos). A professora cooperante avisou que na próxima semana haverá uma audição em 

formato online durante a hora da aula. 

Como exercício inicial de aquecimento, pedi que a aluna tocasse com a mão direita graus 

conjuntos ascendentes e descendentes na posição dos cinco dedos. A aluna percorreu o 

teclado com esse exercício numa oitava. De seguida tocou com a mão esquerda o mesmo 

exercício. Como segundo exercício técnico, pedi que a aluna colocasse os cinco dedos na 

posição de fá maior, correspondente à posição da peça de Thompson. Como um jogo, a 

aluna tocou as notas correspondentes ao número do dedo que eu solicitei, numa ordem 

aleatória. A aluna executou o mesmo exercício nas duas mãos, desta vez tocando as teclas 

correspondentes ao nome das notas que solicitei, numa ordem igual à das notas que 

surgem na peça. Por fim, a aluna realizou este exercício de olhos fechados. 

Desenvolvimento 

“Sunrise” de John Thompson 
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A aluna começou por tocar toda a peça com mãos juntas. Como apresentava ainda 

algumas dificuldades em tocar com fluência até ao fim, solicitei que realizasse o solfejo 

cantado da parte da mão direita. Sendo a última aula antes da audição, pedi que a aluna 

tocasse várias vezes do início ao fim. Pedi também que tentasse tocar de olhos fechados. 

Foi necessário corrigir pontualmente a dedilhação nas duas mãos, pois a aluna ainda tinha 

dificuldades em manter a mesma posição.  

“Da Serra Veio um Pastor” de tradição madeirense (arr. Janine Fernandes)  

Restando pouco tempo da aula, por ter dado prioridade à peça da audição, pedi apenas 

que a aluna cantasse uma vez a canção do início ao fim e tocasse com mãos juntas. Ao 

longo da aula chamei à atenção para a posição correta do pulso, que por vezes estava 

demasiado baixo. 

Recapitulação 

Ficou definido como trabalho para esta semana, que a aluna tocasse o máximo de vezes 

possível para os pais e que fizesse gravações como preparação para a audição. 

Recapitulei também os exercícios para os cinco dedos e as metodologias para auxiliar a 

boa preparação da peça. Sensibilizei a aluna para uma maior atenção à correta postura 

dos pulsos no seu estudo individual. 

Nota: A ligação da chamada tinha boa qualidade, não existindo atrasos ou irregularidades 

na perceção do som. O ângulo da câmara permitia ter contacto visual com a aluna, sendo 

também possível ver as suas mãos e dedos no teclado.  

 

Reflexão crítica 

A aluna tem vindo a melhorar nos exercícios dos cinco dedos e também na postura do 

pulso. Sendo que o arranjo da peça “Da Serra Veio um Pastor” engloba a utilização de 

todos os dedos da posição da mão direita em dó maior e que envolve a mão esquerda 

também sempre na mesma posição, esta será mais uma ferramenta para auxiliar o 

processo de automatização da posição dos cinco dedos. A canção era já anteriormente 

conhecida pela aluna, pelo que demonstrou relativa rapidez na aprendizagem. 
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Relatório de aula lecionada nº9 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 21 de abril de 2021/9h15 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

Aquecimento 

A aula começou com um breve diálogo de forma a estabelecer uma relação de empatia 

com a aluna. Expliquei de forma breve como seria feita a audição offline e perguntei se a 

aluna estava preparada para a gravação. A aluna mostrou um pouco de ansiedade 

relativamente à presença da câmara, pelo que a professora cooperante recomendou que 

fosse feita primeiro uma recapitulação da peça e vários ensaios para se sentir mais 

confortável, deixando a segunda peça da planificação para a próxima aula se for 

necessário. 

Desenvolvimento 

“Da Serra Veio um Pastor” 

Ao executar a peça, a aluna apresentou alguma insegurança na coordenação das duas 

mãos. Comecei por cantar as duas frases musicais com a aluna para que repetisse. A 

aluna conseguia cantar a canção com a letra com muita confiança, sendo que ao tocar 

depois no piano a mesma melodia na mão direita, já conseguiu tocar com mais fluência. À 

medida que cantava a frase musical e depois tocava ao piano, a execução tornava-se cada 

vez mais segura. Toquei a mão esquerda ao mesmo tempo que a aluna tocava a mão 

direita e depois trocámos. Após algumas repetições dos exercícios, a aluna tocou uma vez 

do início ao fim com maior fluência. No entanto, ao iniciar a gravação, a aluna ficou com 

alguma ansiedade e voltou a repetir alguns erros anteriores. Sendo que a aluna tinha 

dificuldade em encontrar a posição inicial, foi recomendado pela professora cooperante 
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que não fizesse a repetição e que tocasse a peça apenas uma vez na gravação. A aluna 

também sugeriu não fazer a vénia para estar já sentada na posição correta no início da 

gravação, de forma a sentir-se mais segura e preparada para a performance. Sendo que o 

toque estava um pouco superficial, pedi à aluna para tocar com a dinâmica mais forte, 

melhorando a sonoridade e apresentando maior confiança na sua performance. Após mais 

duas tentativas a aluna tocou com sucesso a peça do início ao fim e mostrou-se satisfeita 

com a sua performance. 

Reflexão crítica 

A metodologia de cantar a canção e depois reproduzi-la ao piano funcionou de forma 

positiva para uma melhor assimilação da peça. Sendo que a aluna não tinha muita 

experiência anterior na gravação vídeo de uma sua performance, talvez teria sido melhor 

se eu realizasse ensaios com a câmara em aulas anteriores, para que a aluna estivesse 

mais confortável no dia definido para a gravação final. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº10 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 5 de maio de 2021/9h15 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

Após um breve diálogo com a aluna, a aula iniciou com um exercício para os cinco dedos 

na posição de dó maior. Primeiro, a aluna tocou graus conjuntos ascendentes e 

descendentes em modo paralelo e em espelho. De seguida, percorreu o teclado tocando 
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a mesma sequência ascendente e descendente, subindo uma tecla em cada repetição. Foi 

necessário corrigir a postura do pulso frequentemente, por estar demasiado baixo em 

relação ao teclado. Apesar da tendência em baixar o pulso, a aluna conseguiu tocar o 

exercício com fluência. 

Desenvolvimento 

“Once upon a time” de John Thompson 

A aluna começou por tocar com a mão direita. Ao notar que a aluna mostrava hesitação 

nos primeiros compassos, decidi realizar o solfejo cantado. A aluna repetiu o solfejo 

cantado dos primeiros quatro compassos e depois tocou a mesma secção com a mão 

direita. Após algumas repetições, segui a mesma metodologia para a mão esquerda. Ao 

tentar juntar as duas mãos, a aluna mostrou alguma dificuldade em manter a posição dos 

cinco dedos. Como estratégia pedi que tocasse com mãos separadas novamente mas de 

olhos fechados. A aluna ao tocar com olhos fechados conseguiu manter os dedos na 

posição, mas não se lembrava da sequência das notas correta. Repeti a estratégia do 

solfejo cantado, desta vez pedindo que a aluna repetisse de memória os quatro primeiros 

compassos. Sendo capaz de solfejar de memória os primeiros quatro compassos, pedi que 

tocasse novamente de olhos fechados. A aluna tocou com sucesso as mãos separadas de 

olhos fechados. Ao pedir para tocar com mãos juntas novamente, reparei que a aluna tinha 

tendência em retirar o polegar e colocá-lo muito atrás do teclado. Chamei também à 

atenção para a postura do pulso, que estava demasiado baixo. A aluna repetiu várias vezes 

os primeiros quatro compassos com mãos juntas até conseguir tocar sem muita hesitação. 

Repeti a mesma metodologia para os quatro compassos seguintes. 

Recapitulação 

Relembrei os exercícios para os cinco dedos, sendo que a aluna afirmou ter gostado de os 

realizar nesta aula. Aproveitando esse momento de motivação, desfiei-a a criar um novo 

exercício técnico em casa e que explorasse mais o teclado. A professora cooperante deu 

feedback positivo à aluna, elogiando a sua técnica de separação das notas com o pulso 

flexível, algo que tinha sido introduzido na aula anterior e que se lembrou de fazer 

corretamente nesta aula. Sugeriu também que a aluna tocasse com mais energia e com 

uma dinâmica mais forte no geral. Ficou como trabalho de casa continuar o estudo da peça 

com mãos juntas.  
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Reflexão crítica 

Durante esta aula foi possível observar que o solfejo cantado funciona de forma positiva 

com esta aluna, assim como o exercício de tocar de olhos fechados. Tal como sugerido 

anteriormente pela professora cooperante, repetir muitas vezes do início ao fim a mesma 

secção da peça também revelou ser uma boa estratégia.  

Um dos aspetos corrigidos com mais frequência foi a posição do pulso, que a aluna ainda 

apresenta tendência em baixar demasiado. O facto de existir uma obrigação para o 

distanciamento social devido à situação pandêmica fez com que fosse mais difícil corrigir 

a postura da aluna, já que não é possível tocar nas suas mãos e ajudá-la a adquirir uma 

posição mais correta. Seria preferencial poder tocar na palma da mão da aluna durante a 

execução, obrigando-a a adquirir uma postura mais adequada. 

Encontrando-me no final do estágio é possível afirmar que a aluna tem vindo a se adaptar 

de forma positiva ao instrumento. Apresentou algumas dificuldades na posição dos cinco 

dedos e na coordenação, tendo também um tamanho muito reduzido das mãos que faz 

com que alguns intervalos se tornem difíceis. Apesar das dificuldades, a aluna conseguiu 

tocar com sucesso o repertório definido, apresentando-o nas audições e participando 

também no meu projeto educativo. Foi também agradável verificar na última aula lecionada 

que a aluna acabou por adquirir um gosto e motivação para a realização dos exercícios 

técnicos. 

 

2. Aluna M. N. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº1 

Aluna: Aluna M. N. 

Nível: 4º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 4 de Novembro de 2020/8h50 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 
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Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

Comecei com um breve diálogo para criar uma relação de empatia com a aluna. Sendo a 

primeira aula, fiz algumas perguntas para ficar a conhecer melhor o seu percurso para 

saber se tem instrumento em casa. De seguida, a aluna realizou exercícios breves de 

aquecimento (1- Rodar os pulsos cinco vezes; 2- Rodar para os ombros para trás cinco 

vezes; 3 - Abrir e fechar os dedos cinco vezes; 4 – Contrair os ombros durante três 

segundos e depois descontrair). 

Desenvolvimento 

“It’s a small world” de R. Sherman: Comecei por pedir que a aluna tocasse uma vez do 

início ao fim. Perguntei qual é a secção que a aluna acha ter mais dificuldade, pelo que 

identificou a segunda página. Fiz com a aluna uma breve análise da segunda página da 

peça, nomeadamente a tonalidade e a identificação de alguns padrões. Depois, a aluna 

tocou a segunda página com mãos separadas comigo, enquanto eu tocava a parte da outra 

mão. Para adquirir maior velocidade, cantei cada frase musical e pedi para a aluna tocá-la 

de seguida. Após terminar o exercício anterior, a aluna regressou ao início da segunda 

página, tocando novamente uma frase musical de cada vez, enquanto eu marcava a 

pulsação. Aumentei gradualmente a pulsação na mesma frase musical a cada repetição. 

De seguida, a aluna tocou novamente a segunda página do início ao fim, repetindo algumas 

vezes. No final, a aluna tocou toda a peça do início ao fim. 

Recapitulação 

Relembrei os exercícios realizados em aula e defini como trabalho de casa o estudo da 

segunda página da peça, onde a aluna tiver maior dificuldade, tocando só depois a peça 

do início ao fim. 

Reflexão crítica 

A estratégia de cantar uma frase musical fluentemente e pedir à aluna para reproduzi-la no 

piano teve um resultado positivo, pois conseguiu aumentar de imediato a velocidade de 

execução. Foi possível observar que a aluna não tinha ainda assimilado auditivamente as 
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frases musicais por estar a tocar a segunda página ainda num andamento muito lento. Em 

consequência disso, executava também a segunda página com demasiado enfâse em 

todas as notas. Ao ouvir a frase musical cantada num andamento mais rápido, a aluna 

conseguiu melhorar o fraseado que estava a executar e assim aumentar a velocidade. 

 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº2 

Aluna: Aluna M. N. 

Nível: 4º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 25 de Novembro de 2020/8h50 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento  

A aluna trouxe o material para a aula, reportou ter estudado em casa a peça “It’s a small 

world” num andamento mais rápido e a peça “Ein Schwätzen“ com mãos separadas. A 

aluna encontrou a postura correta e realizou os exercícios de aquecimento (descontração 

dos ombros, pulsos e dedos). 

Desenvolvimento 

“Ein Schwätzen” com mãos separadas: 

Tocou com mãos separadas, hesitando apenas nos compassos 11, 12, 15 e 16. Evidenciei 

que a nota superior das notas duplas da mão direita é sempre a mesma (Sol do compasso 

11 ao 12 e Mi do compasso 15 ao 16) e pedi à aluna para cantar a melodia inferior. Após 
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o exercício de cantar o nome das notas inferiores da mão direita, a aluna tocou novamente 

com a mão direita, desta vez tocando os compassos 11, 12, 15 e 16 sem interrupções. 

“Ein Schwätzen” com mãos juntas:  

A aluna realizou os exercícios preparatórios, tocando uma nota longa na mão esquerda 

(Dó) e repetindo várias vezes uma nota na mão direita em staccato (Sol). De seguida tocou 

uma melodia em graus conjuntos (Dó-Ré-Mi-Fá-Sol) em legato na mão esquerda, tocando 

a mesma melodia na mão direita em staccato uma oitava acima. De seguida a aluna juntou 

um compasso da peça de cada vez. Sempre que a aluna tocava staccato na mão esquerda 

por equívoco, repetíamos o exercício de fixar a primeira nota da esquerda (Sol) e repetir 

em staccato a primeira nota da direita (Lá). A aluna reagiu muito bem aos exercícios, sendo 

capaz de executar toda a peça com mãos juntas com a correta articulação nas duas mãos. 

Recapitulação 

Ficou estabelecido como trabalho de casa para a aula seguinte estudar as peças “It’s a 

small world” e “Ein Schwätzen” com mãos juntas. 

 

Reflexão crítica 

Os exercícios preparatórios foram muito úteis para a junção das duas mãos na peça “Ein 

Schwätzen”. Após reflexão sobre esta aula cheguei à conclusão que teria sido útil definir 

com a aluna um andamento específico de metrónomo para a peça “It’s a small world”, de 

forma a auxiliar o seu estudo individual e aumentar a velocidade de execução de forma 

mais eficaz. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº3 

Aluna: Aluna M. N. 

Nível: 4º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 2 de Dezembro de 2020/8h50 
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Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aluna trouxe o material para a aula, reportou ter estudado em casa a peça “It’s a small 

world” num andamento mais rápido e a peça “Ein Schwätzen“ com mãos juntas. A aluna 

encontrou a postura correta ao piano e começou a tocar o repertório. 

Desenvolvimento 

 “Ein Schwätzen” 

A professora cooperante efetuou algumas correções a nível da articulação e de dedilhação. 

“It’s a Small World” de R. Sherman 

Estabeleci um andamento de metrónomo com a aluna (semínima igual a 58). A aluna tocou 

do início ao fim com metrónomo, tendo tocado incorretamente notas na mão esquerda num 

compasso. Para corrigir as notas desse compasso, pedi que a aluna tocasse com mãos 

separadas. O restante tempo da aula foi dedicado à preparação para a audição, realizando 

várias simulações. Relembrei todas os aspetos referentes à apresentação publica, 

incluindo a vénia, a postura e a preparação mental antes de iniciar a tocar. Em conjunto 

com a professora cooperante, fingi ser parte do público da audição, aplaudindo em cada 

simulação. Após cada performance, solicitei que a aluna fizesse uma breve reflexão crítica, 

nomeadamente sobre aquilo que fez bem e aquilo que pode ainda melhorar. 

Recapitulação 

Ficou estabelecido como trabalho de casa para a aula seguinte continuar o estudo da peça 

“It’s a small world” com metrónomo e “Ein Schwätzen” com mãos juntas. Aconselhei 

também que a aluna tocasse o máximo de vezes possível a peça “It’s a small world” para 

os pais ou que fizesse gravações como preparação para a audição.  

Nota: Os primeiros 10 minutos da aula correspondentes à parte do aquecimento e à peça 

“Ein Schwätzen” foram lecionados pela professora cooperante, devido a um acidente 
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rodoviário que interrompeu o trânsito e fez com que eu chegasse à aula com 8 minutos de 

atraso. 

 

Reflexão crítica 

A estratégia de tocar com metrónomo para aumentar a velocidade foi eficaz, assim como 

a simulação da audição. O momento de autorreflexão após cada simulação foi também 

muito útil para o desenvolvimento da sua autonomia e para uma maior concentração no 

momento de performance. A aluna mostrou maior segurança a cada repetição do ensaio 

da audição. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº4 

Aluna: Aluna M. N. 

Nível: 4º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 16 de Dezembro de 2020/8h50 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

Após um breve diálogo, em que a felicitei pela audição de classe, a aluna realizou 

exercícios breves de aquecimento (1- Rodar os pulsos cinco vezes; 2- Rodar para os 

ombros para trás cinco vezes; 3 - Abrir e fechar os dedos cinco vezes; 4 – Contrair os 

ombros durante três segundos e depois descontrair). 
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Desenvolvimento 

“Ein Schwätzen” de J. Garscia 

Comecei por dividir a peça em secções de quatro compassos a serem executados com 

mãos separadas e depois juntas. De seguida, a aluna tocou a peça do início ao fim.  

Foi possível observar que a aluna apresentava alguma insegurança nos compassos nº 9 e 

nº10. De forma a facilitar a assimilação desses dois compassos, pedi que a aluna tocasse 

apenas a melodia correspondente às notas inferiores da mão direita. Recapitulei as 

dinâmicas da peça com a aluna, que de seguida tocou novamente do início ao fim. 

“Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de Berkowitsch 

A aluna começou por realizar uma breve análise da obra com o meu apoio, incluindo 

tonalidade, dedilhações e estrutura. Dividi a obra em secções para que a aluna solfejasse 

antes de tocar apenas a parte da mão direita. Seguindo esta estratégia, a aluna realizou a 

leitura com a mão direita de toda a obra. 

Recapitulação 

Após recapitulação dos conteúdos trabalhados em aula, ficou estabelecido como trabalho 

para a interrupção letiva continuar a leitura da peça “Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de 

Berkowitsch com mãos separadas e tocar com metrónomo a peça “Ein Schwätzen” com 

vista o aumento da velocidade de execução.  

 

Reflexão crítica 

A estratégia de simplificar um compasso através da separação das notas duplas, pedindo 

à aluna para tocar apenas a voz inferior, foi muito útil no desenvolvimento de uma maior 

fluência na execução. Será importante nas próximas aulas trabalhar a peça “Ein 

Schwätzen” com metrónomo de forma a ganhar maior velocidade e segurança na 

execução. 
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Relatório de aula lecionada nº5 

Aluna: Aluna M. N. 

Nível: 4º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 10 de Fevereiro de 2021/9h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

Comecei por ter um breve diálogo para desenvolver uma relação de empatia com a aluna 

e apurar o estudo individual realizado em casa. A aluna afirmou que não conseguia se 

lembrar onde tinha guardado a partitura da peça “It’s a Small World” planificada para esta 

aula. Sendo que procurar a partitura poderia levar muito tempo, a professora cooperante 

sugeriu que essa peça ficasse para uma próxima aula.  

Desenvolvimento 

“Ein Schwätzen” de J. Garscia 

Comecei por perguntar se a aluna tinha metrónomo, para poder definir um andamento e 

assim aumentá-lo gradualmente. A aluna não conseguia encontrar o metrónomo no seu 

piano, pelo que decidi utilizar outra estratégia. Pedi que a aluna executasse os primeiros 

quatro compassos acentuando cada colcheia, acentuando em cada duas colcheias e por 

fim acentuando apenas a primeira de cada quatro colcheias. Após várias repetições a 

perceção era de que o ritmo estava muito instável. No entanto, a ligação à internet da aluna 

nesse dia estava muito fraca e era muito difícil perceber se estava a executar o ritmo 

corretamente ou se o problema era da ligação. A professora cooperante sugeriu que a 

aluna solfejasse o primeiro compasso. Foi possível perceber que a aluna tinha dificuldades 

em marcar a pulsação, pois não sabia onde coincidiam os tempos do compasso. Após uma 
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breve revisão das figuras rítmicas e valor das mesmas, a aluna conseguiu marcar a 

pulsação e solfejar corretamente os primeiros quatro compassos. No entanto, ao executar 

os mesmos compassos no piano, a aluna demorou mais tempo do que era suposto na 

primeira colcheia da mão direita. Seguindo uma estratégia de demonstração, toquei várias 

vezes o compasso para a aluna poder ouvir e imitar. A aluna continuava a fazer um acento 

longo na primeira colcheia, o que não a permitia tocar a peça num andamento mais rápido. 

Sugeri que a aluna imaginasse um acento apenas na quinta colcheia do compasso, na nota 

Dó, sendo que as notas anteriores deviam ser mais ligeiras. A aluna conseguiu conduzir 

melhor a frase musical até à nota Dó e superar o problema. De seguida, solicitei que a 

aluna tocasse a peça do início ao fim num andamento mais rápido.  

“Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de I. Berkowitsch 

Para uma melhor gestão do tempo de aula, a professora cooperante sugeriu que eu 

trabalhasse com a aluna os compassos 9 a 10.  O tempo restante da aula foi dedicado ao 

solfejo e correção do ritmo desses mesmos compassos. 

Recapitulação 

Sendo que a ligação à internet instável da aluna deixava algumas dúvidas acerca do ritmo 

que estava realmente a executar, a professora cooperante pediu que como trabalho de 

casa a aluna enviasse uma gravação das duas peças. Recordei a aluna acerca da 

preparação da partitura “It’s a Small World” para a próxima aula. 

Nota: A ligação à Internet da aluna deteriorou-se muito em relação à aula anterior, pelo 

que não era possível verificar com toda a certeza se estava a executar o ritmo 

corretamente. A imagem era muito desfocada, mas com a possibilidade de ver a postura 

do corpo e dos pulsos. A aluna utilizou um piano digital com 88 teclas. 

 

Reflexão crítica 

Foi evidente que as aulas à distância podem ter certas limitações e que como docente devo 

estar sempre preparada para resolver qualquer falha técnica que possa surgir. A 

necessidade de ser flexível em relação à planificação torna-se ainda maior neste tipo de 

aula, pois há uma maior probabilidade de surgirem imprevistos. É essencial ter uma boa 

preparação dos recursos a utilizar e diversificar ao máximo as estratégias e metodologias. 

No caso de não ser possível apurar com toda a certeza se o aluno está a executar uma 



183 
 

passagem corretamente, a melhor opção será como a professora cooperante sugeriu, de 

solicitar uma gravação.  

 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº6 

1ª Sessão de avaliação com a orientadora científica 

Aluna: Aluna M. N. 

Nível: 4º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Orientadora científica: Professora Shao Ling 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 24 de Fevereiro de 2021/9h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

Comecei por ter um breve diálogo para desenvolver uma relação empática com a aluna, 

preparar os seus recursos para a aula (partituras e lápis) e apurar o estudo individual 

realizado em casa. A aluna não realizou a tarefa de enviar uma gravação das peças para 

a professora cooperante, mas afirmou ter estudado o repertório e ter retomado o estudo da 

peça “It’s a Small World”. 

Desenvolvimento 

“It’s a Small World” de Sherman 

Antes de tocar, solicitei que a aluna realizasse o solfejo cantado da primeira frase da mão 

direita. Como estratégia cantei primeiro e pedi que a aluna repetisse. De seguida, a aluna 
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apontou com um lápis o final da frase, para uma melhor noção da estrutura da peça. 

Através do método interrogativo, orientei a aluna para a identificação das frases musicais 

da primeira página e também para uma breve análise das indicações da partitura (tempo, 

dinâmicas, dedilhação, alterações). 

Dando seguimento aos exercícios de memorização, a aluna tocou a primeira frase com a 

mão direita e realizou o solfejo cantado ao mesmo tempo. Desafiei a aluna para manter os 

olhos fechados e tocar essa mesma frase, pelo que conseguiu com sucesso. Perguntei à 

aluna se conseguiu visualizar o teclado enquanto tocava de olhos fechados, pelo que 

respondeu que sim. Pedi então que executasse a mesma frase no seu “piano imaginário”, 

isto é, visualizando apenas os movimentos dos dedos no teclado mantendo os olhos 

fechados. A aluna repetiu os mesmos exercícios na mão esquerda e continuou na secção 

seguinte. 

“Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de I. Berkowitsch 

A aluna começou diretamente no compasso número nove, pois na aula passada 

apresentou dificuldades no ritmo dessa secção. Como estratégia pedagógica, atribuí aos 

compassos nº 9 e nº10 a frase “Salta cavalinho salta” associando as silabas às figuras 

rítmicas. A aluna repetiu a frase em voz alta marcando a pulsação. Após algumas 

repetições desta frase, a aluna tocou os compassos nº9 e nº10 com a mão direita, tendo 

sido capaz de corrigir a imprecisão rítmica. Para os compassos nº11 e nº12 utilizei a frase 

“Rápido, rápido, rápido, salta” com as sílabas também associadas e encaixadas no ritmo 

das figuras. O exercício teve um impacto positivo, pois a aluna conseguiu reproduzir o ritmo 

correto com a mão direita. No entanto, ao juntar as duas mãos foi possível observar que 

seria necessário também realizar exercícios para a preparação dos acordes da mão 

esquerda. A aluna ao tocar com as duas mãos mostrou ter melhor noção do ritmo na mão 

direita, mas, no entanto, a ação de mudança de acorde na mão esquerda era demasiado 

lenta, acabando por prejudicar igualmente o discurso musical. 

Recapitulação 

No final da aula relembrei os exercícios de memorização realizados em aula sobre a peça 

“It’s a Small World” para que a aluna apontasse num caderno. Ficou como trabalho de casa 

os mesmos exercícios de memorização, mas até ao final da primeira página. A professora 

cooperante definiu com a aluna que a segunda peça para o concurso infantojuvenil do 

CEPAM seria “Ein Schwätzen” de J. Garscia. Foi solicitado pela docente que ficasse 

também essa peça como trabalho de casa para a próxima aula. 
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Nota: A ligação à Internet da aluna estava melhor que na aula passada, sendo possível 

perceber a precisão da pulsação. No entanto, o microfone continuava a não captar a 

duração completa do som das notas longas. A imagem era desfocada, mas o ângulo 

possibilitava ver a postura do corpo e dos pulsos. A aluna utilizou um piano digital com 88 

teclas. 

 

Reflexão crítica 

Relativamente à aula anterior, senti que desta vez houve uma maior fluência no que toca 

ao decorrer da atividade pedagógica. Na aula anterior a esta sessão foi possível conhecer 

as condições para o ensino à distância destas alunas, nomeadamente a qualidade da sua 

ligação de internet, as características dos seus instrumentos e os recursos disponíveis. 

Tendo já este conhecimento prévio foi mais fácil planear os objetivos e estratégias mais 

adequadas. 

Foram experimentadas algumas metodologias que não tinha ainda posto em prática no 

contexto de estágio. A metodologia que utilizei para uma memorização a médio e longo 

prazo da peça “It’s a Small World” funcionou de forma positiva, assim como a utilização de 

uma frase com sílabas associadas a figuras rítmicas para uma maior precisão rítmica. No 

entanto, foi observado pela orientadora cooperante que teria sido importante ouvir pelo 

menos uma vez a peça “It’s a Small World” do início ao fim.  

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº7 

Aluna: Aluna M. N. 

Nível: 4º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 21 de abril de 2021/9h30 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 
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Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

Comecei com um breve diálogo para fortalecer uma relação de empatia com a aluna. 

Verifiquei o que a aluna realizou a nível do estudo individual, sendo que a aluna afirmou 

ter estudado todo o segundo andamento da sonatina com mãos separadas. De seguida, a 

aluna realizou exercícios breves de aquecimento (1- Rodar os pulsos cinco vezes; 2- Rodar 

para os ombros para trás cinco vezes; 3 - Abrir e fechar os dedos cinco vezes; 4 – Contrair 

os ombros durante três segundos e depois descontrair). 

Desenvolvimento 

“Scherzino” da Sonatina de C. Reinecke.  

A aluna começou por tocar com mãos separadas, sendo que corrigi pontualmente o ritmo 

e melodia. Com o intuito de iniciar a junção das duas mãos nos primeiros compassos, 

comecei por simplificar a leitura dos primeiros quatro compassos, evidenciando as partes 

em que o executante permanece na mesma posição. Recomendei que a aluna mantivesse 

a posição dos cinco dedos na mão esquerda em fá maior, preparando já o segundo dedo 

no si bemol. Sendo que a mão esquerda mantém a mesma posição até ao final do segundo 

compasso, pedi que a aluna executasse essa parte correspondente à mão esquerda sem 

olhar para o teclado. Ao se tornar familiarizada com a posição em fá maior na mão 

esquerda, simplifiquei a execução da mão direita dividindo os dois primeiros compassos 

em 3 posições. Ao utilizar o staccato como impulso para a próxima posição da mão direita, 

a aluna conseguiu tocar os dois primeiros compassos com maior fluência. Para uma melhor 

perceção auditiva da frase musical, cantei a melodia dos primeiros dois compassos num 

andamento mais rápido. A aluna repetiu a melodia através do solfejo cantado e executou-

a de seguida no piano com a mão direita. Ao desenvolver o automatismo e a memorização 

dos primeiros dois compassos com mãos separadas, solicitei que a aluna tocasse essa 

secção com mãos juntas, recomendando que mantivesse a posição dos cinco dedos na 

mão esquerda e que olhasse apenas para a mão direita. Para uma melhor perceção 

auditiva de toda a primeira pauta da peça com mãos juntas, toquei a mão esquerda 

enquanto a aluna tocava a parte da mão direita e vice-versa. De seguida, solicitei que a 

aluna tocasse toda a primeira pauta com mãos juntas num andamento lento. A mesma 

metodologia para a primeira pauta foi repetida para a segunda pauta.  
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Após algumas repetições com mãos juntas das duas primeiras pautas, a professora 

cooperante interveio para relembrar que a nota fá no segundo compasso da mão direita 

deve ser tocada com mais peso, transferindo-o depois para as restantes notas da ligadura. 

A professora cooperante realizou um breve exercício com a aluna para uma maior 

sensação de queda livre do braço, utilizando de seguida o método de demonstração. A 

aluna conseguiu executar a passagem corretamente com um toque mais apropriado. 

Recapitulação 

Defini como trabalho de casa a restante leitura do “scherzino” da sonatina com mãos juntas. 

 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº8 

Sessão de avaliação com a orientadora científica nº 2 

Aluna: Aluna M. N. 

Nível: 4º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 5 de maio de 2021/8h50 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

Comecei com um breve diálogo para fortalecer uma relação de empatia com a aluna. 

De seguida, a aluna realizou exercícios breves de aquecimento (1- Rodar os pulsos cinco 

vezes; 2- Rodar para os ombros para trás cinco vezes; 3 - Abrir e fechar os dedos cinco 

vezes; 4 – Contrair os ombros durante três segundos e depois descontrair). 
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Desenvolvimento 

“Scherzino” da Sonatina de C. Reinecke.  

Tocou com mãos separadas, apresentando algumas imprecisões rítmicas na parte da mão 

direita e algumas dúvidas nos acordes da mão esquerda. Utilizei um exercício de 

preparação para a mudança dos acordes, realizando um movimento rápido na mudança 

de acorde e depois descontraindo os dedos na posição seguinte. Ao tocar com mãos 

juntas, vi que a aluna ainda apresentava algumas dificuldades nas mudanças de acorde 

na mão esquerda, pelo que utilizei um exercício de preparação novamente, desta vez com 

a participação também da mão direita. 

Sendo que existia alguma imprecisão a nível do ritmo, utilizei a letra que me foi sugerida 

pela professora cooperante na revisão da planificação que elaborei para esta aula, de 

forma a associá-la ao ritmo da peça. (“Eu vou brilhar para vencer, eu vou, brilhar, eu quero 

sempre estar no meu melhor”). Cantámos a melodia como se fosse uma canção, uma frase 

de cada vez. Após algumas repetições a aluna tocou novamente com a mão direita, tendo 

executado o ritmo correto.  

Ao tocar com mãos juntas novamente, a aluna apresentou maior fluência na execução. 

Perguntei à aluna se sabia o significado de “Scherzino”. Ao não conhecer este termo, 

expliquei à aluna que “Scherzino” significava “pequena brincadeira”. Sendo assim, sugeri 

que a aluna tocasse com um caráter mais divertido e alegre. A aluna repetiu mais duas 

vezes a peça com mãos juntas ao mesmo tempo que eu cantava a melodia. 

Recapitulação 

No final, relembrei os exercícios e estratégias que realizámos na aula, sugerindo que a 

aluna repetisse os mesmos em casa. Ficou para trabalho de casa melhorar a execução 

do “Scherzino” já a pensar num caráter mais alegre. 

Reflexão crítica 

A estratégia de associar uma letra à melodia funcionou de forma muito positiva, notando-

se imediatamente uma melhoria na fluência do discurso musical e uma maior precisão 

rítmica após o exercício. A professora orientadora científica notou que talvez teria sido 

uma boa opção ter trabalhado alguns exercícios mais técnicos com esta aluna ao longo 

das aulas que lecionei e não apenas o repertório. 
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3. Aluna M. F. 

 

 

Relatório de aula lecionada nº1 

Aluna: Aluna C 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 4 de Novembro de 2020/10h00 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aluna trouxe o material para a aula e afirmou ter estudado o 1º andamento da sonatina 

op. 55 nº1 de Kuhlau. Como exercício inicial de aquecimento, rodou os pulsos cinco vezes, 

fechou e abriu as mãos também cinco vezes. Sentou-se numa posição centrada ao teclado 

com as costas direitas e os pés apoiados no chão. Depois, contraiu os ombros durante três 

segundos e descontraiu. 

Desenvolvimento 

1º Andamento da sonatina op.55 nº1 de Kuhlau 

Comecei por ouvir todo o 1º andamento da sonatina do início ao fim, para poder assim 

identificar a parte da obra onde a aluna tem mais dificuldade. A primeira parte identificada 

foi a passagem do compasso nº 13 e nº14, onde apresentou hesitação nos acordes da mão 

esquerda. Como estratégia, pedi que a aluna tocasse a parte da mão direita várias vezes 

sem olhar para o teclado. De seguida, a aluna realizou alguns exercícios de preparação 

das notas e acordes da mão esquerda, descontraindo na nova posição do segundo acorde 

logo após tocar o primeiro acorde. Outro exercício que utilizei foi o de dividir a passagem 

em secções mais curtas, parando após dois tempos do compasso e acrescentando mais 

dois tempos à medida que repete a passagem. 
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Outra parte identificada como mais difícil para a aluna foi o compasso nº15 e nº16, onde 

interrompia o discurso musical para encontrar o próximo acorde da mão esquerda. Como 

estratégia, pedi que a aluna tocasse a escala com a mão direita até ao dó agudo várias 

vezes sem olhar para o teclado. Depois, pedi que tocasse de olhos fechados, explicando 

à aluna que esta escala na mão direita é um padrão que deve estar automatizado, de forma 

a poder focar-se visualmente na mudança de acorde da mão esquerda. Após algumas 

repetições deste exercício, a aluna conseguiu tocar essa passagem com as mãos juntas 

fluentemente. No entanto, a aluna não estava a conseguir realizar o crescendo. Toquei 

várias vezes a passagem com crescendo para a aluna poder ouvir e repetir, pois 

apresentava alguma dificuldade em aumentar gradualmente a dinâmica na escala. Após 

algumas repetições a aluna melhorou a execução dessa passagem em crescendo, apesar 

de ter ainda alguma dificuldade em reproduzir uma dinâmica forte.  

A aluna tocou a parte da exposição do início ao fim, para poder avaliar a eficácia da 

metodologia utilizada. Foi possível observar que desta vez a aluna conseguiu tocar com 

fluência toda a exposição. 

O tempo restante da aula foi dedicado à parte do desenvolvimento do primeiro andamento 

da sonatina, tendo corrigido pontualmente a articulação e a dinâmica. Como estratégia 

utilizei o solfejo cantado e toquei em simultâneo com a aluna as mãos separadas. 

 

Reflexão crítica 

 

As estratégias utilizadas para auxiliar a execução de passagens onde existem saltos na 

mão esquerda funcionaram de forma positiva. Ao identificar logo no início as partes em que 

a aluna tinha mais dificuldade, sinto que o tempo de aula foi bem aproveitado no geral, 

tendo resolvido algumas passagens específicas que estavam a interromper o discurso 

musical. No final da aula a aluna conseguiu tocar a parte da exposição do início ao fim sem 

qualquer hesitação, sendo que as próximas aulas deverão ser dedicadas à parte do 

desenvolvimento e reexposição. 
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Relatório de aula lecionada nº2 

Aluna: Aluna M. F. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 25 de Novembro de 2020/10h40 

Duração: 100 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aluna trouxe o material para a aula e afirmou ter estudado em casa as escalas e arpejos 

com inversões, a Invenção nº1 de J. S. Bach com mãos separadas até ao compasso nº 7 

e todo o 1º andamento da sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau. 

Começou por contrair os ombros durante três segundos e depois descontrair. Rodou os 

pulsos cinco vezes, fechou e abriu as mãos também cinco vezes. Sentou-se numa posição 

centrada ao teclado com as costas direitas e os pés apoiados no chão. 

Técnica de escalas e arpejos em dó menor:  

A aluna tinha conhecimento correto das alterações, tocando com segurança a escala com 

mãos separadas. Tocou com mãos juntas uma oitava, salientando cada nota com um 

acento. De seguida, tocou com mãos juntas duas oitavas produzindo um acento a cada 

duas notas. Ao reparar que a aluna tinha o hábito de tocar o quarto dedo na mão esquerda 

no lá bemol em vez do terceiro, pedi que tocasse várias vezes até aquela nota. Depois de 

algumas repetições até ao lá bemol, a aluna automatizou o terceiro dedo, tocando 

corretamente nas duas oitavas. De seguida, a aluna tocou de três em três (tercinas) até 

três oitavas, como estava estipulado para esta aula.  

A aluna tocou os arpejos com mãos separadas no estado fundamental e depois com mãos 

juntas, tocando primeiro um acento em cada nota, de seguida um acento em cada duas e 
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em cada três. Apesar de a aluna afirmar que tinha estudado em casa, não se lembrava da 

dedilhação das inversões, pelo que foi feita uma revisão. 

Desenvolvimento 

Invenção nº1 de J. S. Bach até ao compasso nº7 com mãos separadas 

A aluna iniciou pelo trabalho de casa que consistia em cantar e tocar ao mesmo tempo as 

mãos separadas até ao compasso 7. Foram corrigidas notas incorretas e também o ritmo 

de colcheias (aluna por vezes tocava colcheias com ritmo de semicolcheias). De seguida 

a aluna tocou apenas a entrada do tema nas duas mãos. 

Invenção nº1 de J. S. Bach até ao compasso nº4 com mãos juntas 

A aluna tocou lentamente com mãos juntas o 1º compasso, apresentando dificuldades em 

sincronizar as duas mãos. Após algumas tentativas sem progressos, decidi pedir à aluna 

que tocasse a mão direita e cantasse a mão esquerda dos primeiros dois compassos. 

Auxiliei cantando a parte da mão esquerda e depois pedi que fizesse ao contrário. Após 

feito este exercício três vezes, pedi que a aluna tentasse tocar novamente com mãos juntas 

os primeiros dois compassos, pelo que conseguiu com sucesso. A aluna repetiu os 

primeiros dois compassos, tendo em atenção a diferente articulação nas duas mãos 

(colcheias separadas). O mesmo exercício de tocar e cantar as diferentes partes da mão 

esquerda e mão direita foi realizado para os compassos nº 3 e 4. A aluna tocou com mãos 

juntas lentamente do compasso nº1 ao compasso nº4. 

1º Andamento da Sonatina de Kuhlau:  

A aluna tocou do início ao fim, sendo que tive de interromper no compasso nº 43 para 

corrigir um erro frequente de dinâmica (a aluna tocou forte em vez de piano).  

Recapitulação 

Considerando que faltavam apenas cinco minutos para terminar a aula e que a aluna tocou 

fluentemente o 1º andamento sem mostrar mais nenhuma dificuldade evidente, transmiti à 

aluna verbalmente um breve sumário do que foi trabalho na aula assim como o trabalho de 

casa para a aula seguinte. Ficou estabelecido como trabalho de casa para a aula seguinte 

estudar as escalas e os arpejos com inversões de dó menor em três oitavas (seguindo os 

exercícios que facultei à aluna durante a aula), memorizar sete compassos da invenção 

nº1 de J. S. Bach com mãos separadas e quatro compassos com mãos juntas (seguindo 
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os exercícios feitos em aula) e manter o 1º andamento da Sonatina de Kuhlau, corrigindo 

o erro de dinâmica. 

 

Reflexão crítica 

Os exercícios aplicados nas escalas e nos arpejos funcionaram de forma positiva. Tocar 

uma voz e cantar outra na invenção nº1 de J. S. Bach foi uma estratégia bem-sucedida na 

junção das duas mãos. Após reflexão sobre esta aula, cheguei à conclusão que teria sido 

útil definir com a aluna um andamento específico de metrónomo para o 1º andamento da 

sonatina de Kuhlau, de forma a auxiliar o seu estudo individual e aumentar a velocidade de 

execução de forma mais eficaz. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº3 

Aluna: Aluna M. F. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 2 de dezembro de 2020/9h50 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

Cumprimentei a aluna, perguntei como correu a sua semana, como realizou o trabalho de 

casa e o seu estudo individual. Pedi para se sentar com a postura correta e para contrair 

os ombros para cima durante três segundos e depois descontrair, explicando à aluna que 

esta é a sensação de ombros descontraídos que deve ter ao tocar. A aluna abriu e fechou 

as mãos (cinco vezes) e rodou os pulsos (cinco vezes). 



194 
 

Escalas e arpejos em dó menor:  

A aluna lembrava-se corretamente das alterações e dedilhação, tendo tocado a escalas e 

arpejos com mãos separadas e juntas. Sendo já capaz de tocar com fluência, decidi já 

avançar para o repertório. 

Desenvolvimento  

Invenção nº1 de J. S. Bach (1ª página com mãos separadas) 

A aluna iniciou com o solfejo cantado das notas com as mãos separadas. Corrigi alguns 

erros pontuais de ritmo, articulação e melodia.  

Invenção nº1 de J. S. Bach (até compasso 10 com mãos juntas) 

A aluna juntou um compasso de cada vez lentamente com mãos juntas. Toquei a melodia 

da mão direita e enquanto a aluna tocava com a mão esquerda e vice-versa. 

1º andamento da Sonatina de Kuhlau op.55 nº1:  

Estabeleci um andamento para a aluna tocar com metrónomo do início ao fim. Após duas 

repetições com metrónomo, recapitulei as questões referentes à apresentação em palco 

(vénia, preparação mental e postura). De forma a realizar uma simulação da audição, fingi 

ser o público da audição com a professora cooperante, aplaudindo em cada simulação. 

Após cada simulação de audição, solicitei que a aluna fizesse uma breve reflexão crítica 

sobre a sua performance. 

Recapitulação 

Como trabalho de casa para a semana seguinte, sugeri que a aluna tocasse o 1º 

andamento da sonatina para a família e que utilizasse também a gravação como 

ferramenta de estudo de preparação para a audição. 

 

Reflexão crítica 

A estratégia de tocar com metrónomo para aumentar a velocidade e ganhar maior fluência 

foi eficaz. A aluna apresentava maior nervosismo em relação à situação de performance 

do que as suas colegas de menor idade, por isso tornou-se ainda mais importante a 

simulação da audição em aula. O momento de autorreflexão após cada simulação foi muito 

útil para o desenvolvimento da sua autonomia e espírito crítico. A aluna melhorou 
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substancialmente o seu nível de concentração, de autoconfiança e domínio a cada 

repetição da “audição” em aula. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº4 

Aluna: Aluna M. F. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 16 de dezembro de 2020/9h50 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

Iniciei com um breve diálogo com a aluna, felicitando-a pela sua performance na audição 

e verificando como foram realizados o trabalho de casa e o seu estudo individual. 

A aluna contraiu os ombros para cima durante três segundos e depois descontraiu. Abriu 

e fechou as mãos cinco vezes e rodou os pulsos cinco vezes. 

Escalas e arpejos em si bemol maior:  

A aluna começou por identificar as alterações da escala incorretamente. Foi possível 

verificar que a aluna tinha colocado na estante a partitura da escala de lá bemol, tendo 

confundido as duas escalas no seu estudo individual. Orientei a aluna para a identificação 

da partitura correta. A professora cooperante salientou o facto que já não era a primeira 

vez que a aluna confundia a partitura que deveria estudar, sensibilizando-a para uma maior 

atenção no seu estudo individual, já que as escalas estão identificadas com o seu nome 

na folha. A professora cooperante recomendou que a aluna tocasse as escalas e os arpejos 

apenas com mãos separadas e que a junção das mãos ficasse como trabalho de casa, de 
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forma a rentabilizar melhor o tempo restante da aula. Seguindo a recomendação da 

professora cooperante, pedi que a aluna tocasse apenas com mãos separadas, 

começando por tocar uma oitava e progredindo até três oitavas, corrigindo pontualmente a 

dedilhação e notas incorretas. 

Desenvolvimento  

Invenção nº1 de J. S. Bach (1ª página com mãos separadas) 

A aluna tocou com mãos separadas toda a 1ª página, evidenciando alguma dificuldade na 

execução da penúltima pauta. Dediquei mais tempo aos compassos da penúltima pauta, 

utilizando como estratégia o solfejo cantado. A professora cooperante chamou à atenção 

para a articulação, pois a aluna ao tocar as colcheias separadamente estava a tocá-las em 

staccato, que não era o pretendido. Tendo em conta a apreciação da professora 

cooperante acerca da articulação, decidi utilizar o método demonstrativo, tocando alguma 

vezes aquela passagem com a articulação em staccato que estava a utilizar e algumas 

vezes com a articulação pretendida. Após algumas repetições, a aluna conseguiu 

compreender a diferença entre as duas articulações e imitar a articulação pretendida. Ao 

longo da execução da primeira página corrigi pontualmente o ritmo e a dedilhação.  

Invenção nº1 de J. S. Bach (com mãos juntas):   

Selecionei para esta aula apenas as últimas duas pautas, sendo aquelas em que a aluna 

tinha mais dificuldade. Com o meu apoio, pedi que a aluna tocasse a melodia da mão direita 

e cantasse a melodia da mão esquerda e vice-versa. Dividi as duas pautas em secções 

mais curtas, para a aluna juntar as duas mãos lentamente. 

Recapitulação  

Relembrei os exercícios realizados em aula para serem repetidos em casa. A professora 

cooperante recomendou que ficasse como trabalho de casa para a interrupção letiva o 

estudo da primeira página da Invenção nº1 com mãos juntas e o restante com mãos 

separadas. Solicitou também que a aluna estudasse a escala e os arpejos em si bemol 

com mãos juntas. 
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Reflexão crítica 

Foi importante a chamada de atenção por parte da professora cooperante para a correta 

articulação na Invenção nº1. A utilização do método de demonstração foi a melhor opção 

para que a aluna ultrapassasse rapidamente esta dificuldade. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº5 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aula iniciou com um breve diálogo de forma a manter uma relação de empatia com a 

aluna, verificando de seguida se realizou o seu estudo individual.  

Escalas e arpejos de dó menor 

Antes de começar a tocar, solicitei que a aluna dissesse em voz alta quais as alterações 

da escala, assim como os números da dedilhação que irá utilizar. Isto devido à fraca 

qualidade de imagem, que não me permitia verificar a dedilhação utilizada pela aluna 

visualmente. Após verificação das notas e dedilhação corretas, a aluna tocou com mãos 

separadas e juntas. De seguida, executou os arpejos com mãos juntas no estado 

fundamental e inversões com ritmos e acentos diversos.  

 

 

Aluna: Aluna M. F. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 10 de fevereiro de 2021/10h50 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 
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Desenvolvimento 

Invenção nº1 de J. S. Bach 

Sendo que a aluna afirmou ter estudado toda a peça com mãos juntas, isto é, indo além 

dos compassos que ficaram definidos como trabalho de casa, decidi fazer uma verificação 

desse trabalho individual. No entanto, a professora cooperante interveio sugerindo que 

essa verificação não fosse feita até ao final da peça nesta aula, pois a aluna estava a tocar 

a segunda página ainda com muita insegurança. Seguindo a orientação da professora 

cooperante, dediquei o resto da aula apenas aos compassos nº 13 a 14. A aluna tocou com 

mãos separadas, tendo sido corrigidas algumas notas e dedilhação. Depois, evidenciei 

alguns padrões e sequências melódicas para facilitar a assimilação da leitura por parte da 

aluna.  

Após terminar o tempo estipulado para a aula que lecionei, a professora cooperante decidiu 

trabalhar 15 minutos extra com a aluna para proceder a um trabalho mais pormenorizado 

a nível interpretativo do compasso nº14. A docente solicitou que nesse compasso a aluna 

cumprisse algumas indicações de articulação mais específicas. 

Recapitulação 

Considerando que a aluna teria muito tempo para o estudo individual durante a interrupção 

letiva de Carnaval, a professora cooperante sugeriu que o trabalho para casa fosse finalizar 

a assimilação de toda a Invenção nº1 de J. S. Bach de forma a tocá-la com fluência. A 

professora solicitou também que a aluna iniciasse o processo de memorização da obra. 

Como segunda tarefa a aluna terá de preparar e apresentar na aula seguinte uma nova 

escala maior com os respetivos arpejos. 

Nota: A ligação à internet da aluna estagiária falhou uma vez, tendo sido o problema 

resolvido em menos de 5 minutos. O ângulo da câmara da aluna dificultava a visualização 

dos dedos no teclado. O instrumento da aluna consistia num piano digital com 88 teclas. 

 

Reflexão crítica 

Foi evidente que as aulas à distância podem ter certas limitações e que como docente devo 

estar sempre preparada para resolver qualquer falha técnica que possa surgir. A 

necessidade de ser flexível em relação à planificação torna-se ainda maior neste tipo de 
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aula, pois há uma maior probabilidade de surgirem imprevistos. É essencial ter uma boa 

preparação dos recursos a utilizar e diversificar ao máximo as estratégias e metodologias.  

Foi importante a sugestão da professora cooperante de focar a aula em compassos mais 

específicos em que a aluna tinha mais dificuldade, rentabilizando melhor o tempo da aula. 

Apesar da aluna querer mostrar o trabalho feito em casa de toda a peça, foi evidente que 

tinha ainda muitas dificuldades na segunda página, pelo que foi uma boa opção interromper 

a execução e trabalhar apenas numa secção. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº6 

1ª Sessão de avaliação com a orientadora científica 

Aluna: Aluna M. F. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Orientadora científica: Professora Shao Ling 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 24 de fevereiro de 2021/10h00 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aula iniciou com um breve diálogo de forma a manter uma relação de empatia com a 

aluna, verificando de seguida se realizou as tarefas definidas na aula anterior (Escala e 

arpejo maior à escolha e trabalho de memorização da invenção nº1 de J. S. Bach). A aluna 

afirmou ter iniciado o trabalho de memorização da invenção nº1 de J. S. Bach e ter 

preparado a escala e arpejos de si bemol maior. 
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Desenvolvimento 

Escalas e arpejos de si bemol maior 

Antes de começar a tocar, solicitei que a aluna dissesse em voz alta quais as alterações 

da escala, assim como os números da dedilhação que irá utilizar. Após verificação da 

dedilhação, a aluna tocou com mãos separadas e juntas em três oitavas. Verifiquei a 

dedilhação com a aluna para cada arpejo antes da execução. A aluna executou os arpejos 

com mãos separadas e juntas no estado fundamental e inversões com ritmos e acentos 

diversificados.  

Invenção nº1 de J. S. Bach 

Para verificar o trabalho de memorização realizado individualmente pela aluna, solicitei que 

tocasse do início ao fim. A aluna conseguiu tocar de cor até ao compasso nº 11, estando 

ainda muito insegura a partir dessa secção. Após verificação da dedilhação utilizada nesse 

compasso, a aluna realizou o solfejo cantado dos compassos 11 a 12. De seguida, a aluna 

tocou as mãos separadas ao mesmo tempo que efetuou o solfejo cantado.  

Sendo uma peça polifónica, sugeri o exercício de cantar as notas da mão direita e executar 

em simultâneo a mão esquerda e vice-versa. A aluna mostrou muito mais segurança neste 

exercício do que nas aulas anteriores. 

A professora cooperante aconselhou que fossem trabalhados os últimos quatro compassos 

em aula, sendo uma secção particularmente mais complexa. A aluna tocou essa secção 

com mãos separadas, tendo sido pontualmente corrigidas algumas notas e dedilhação. 

Foram realizados os mesmos exercícios do solfejo cantado com mãos separadas. 

Recapitulação 

Foram recapitulados os exercícios de memorização realizados em aula assim como os 

exercícios técnicos das escalas e arpejos. Ficou como trabalho de casa finalizar o trabalho 

de memória da Invenção nº1 de J. S. Bach e estudar uma escala de uma nova tonalidade 

à escolha com os respetivos arpejos. 

Nota: O ângulo da câmara da aluna dificultava a visualização dos dedos no teclado. A 

qualidade da chamada permitia percecionar o ritmo e pulsação. O instrumento da aluna 

consistia num piano digital com 88 teclas. 
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Reflexão crítica 

Relativamente à aula anterior, senti que desta vez houve uma maior fluência no que toca 

ao decorrer da atividade pedagógica. Na aula anterior a esta sessão foi possível conhecer 

as condições para o ensino à distância destas alunas, nomeadamente a qualidade da sua 

ligação de internet, as características dos seus instrumentos e os recursos disponíveis. 

Tendo já este conhecimento prévio foi mais fácil planear os objetivos e estratégias mais 

adequadas. 

Foi sugerido pela orientadora científica uma outra abordagem em relação ao ensino da 

Invenção nº1 de J. S. Bach. Em vez de utilizar como estratégia o solfejo cantado das notas 

correspondentes à melodia, focar-me mais numa leitura organizada por intervalos e na 

memorização dessas sequências. Apesar de já ter realizado uma breve análise da obra 

noutra aula, é importante certificar-me ao longo das aulas seguintes se a aluna está 

realmente a compreender a estrutura da peça, ou seja, que tem uma boa noção da 

presença dos temas ou da sua configuração invertida. Um exercício sugerido pela 

orientadora foi o de tocar o tema principal em várias tonalidades ou diferentes graus da 

tonalidade de dó maior, realizando também exercícios de transposição. 

Outro aspeto que devo melhorar nas próximas aulas coadjuvadas ou sessões de avaliação, 

tendo sido chamado à atenção pelas orientadoras, é ter um maior cuidado em relação à 

correta postura dos alunos, mais propriamente a altura do pulso.  

Em relação à planificação das aulas, a orientadora científica fez uma importante chamada 

de atenção para a importância de introduzir sempre algo de novo em cada sessão. Em 

algumas aulas lecionadas anteriores apresentei tendência em dedicar muito tempo da aula 

a corrigir o estudo individual realizado em casa ou a melhorar secções já vistas em aulas 

anteriores. É preciso continuar a sensibilizar os alunos para o estudo individual e 

rentabilizar o tempo da aula com a introdução de novos conteúdos. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº7 

Aluna: Aluna M. F. 

Nível: 3º Grau 
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Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 3 de Março de 2021/10h00 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aula iniciou com um breve diálogo de forma a manter uma relação de empatia com a 

aluna, verificando de seguida se realizou as tarefas definidas na aula anterior (Preparação 

de uma escala e arpejo à escolha e trabalho de memorização da Invenção nº1 de J. S. 

Bach). A aluna afirmou ter iniciado o trabalho de memorização da Invenção nº1 de J. S. 

Bach e ter preparado a escala e arpejos de sol menor. 

Escalas e arpejos de sol menor 

Antes de começar a tocar, solicitei que a aluna dissesse em voz alta quais as alterações 

da escala, assim como os números da dedilhação que irá utilizar. Após verificação da 

dedilhação, a aluna tocou com mãos juntas em três oitavas. Verifiquei a dedilhação com a 

aluna para cada arpejo antes da execução. A aluna executou os arpejos com mãos juntas 

no estado fundamental e inversões com acentos de três em três.  

Desenvolvimento 

Invenção nº1 de J. S. Bach 

Para verificar o trabalho de memorização realizado individualmente pela aluna, solicitei que 

tocasse do início ao fim. Foram corrigidas pontualmente algumas notas, nomeadamente a 

oitava correta na mão esquerda. Recapitulei também a articulação do compasso nº 14. 

Apesar da aluna conseguir tocar quase tudo de memória, apresentou ainda muita 

insegurança nos últimos quatro compassos. 

Como exercício, pedi que a aluna tocasse o tema da mão direita do compasso nº 19, 

começando em notas diversas ao longo do teclado. Relembrei quais os intervalos desta 

sequência temática. Após este exercício a aluna conseguiu tocar com a mão direita os 

compassos nº 19 e nº 20 com maior segurança. O mesmo exercício foi executado na mão 
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esquerda com a sequência de colcheias do compasso nº 19. A aluna tocou com mãos 

juntas os dois compassos, apresentando ainda insegurança a partir do segundo tempo do 

compasso nº 20. Pedi que tocasse a sequência de semicolcheias da mão esquerda, 

salientando o facto que são os mesmos intervalos tocados pela mão direita no compasso 

nº 19. A aluna tocou o tema com a mão esquerda começando em graus diferentes da 

tonalidade. Após o exercício, a aluna repetiu os compassos nº 19 e 20 com mãos juntas, 

apresentando maior fluência. Foram repetidas algumas vezes a segunda página num 

andamento mais lento, de forma a desenvolver maior continuidade na execução. 

Recapitulação 

Foram recapitulados os exercícios realizados para um melhor conhecimento dos temas da 

Invenção nº1. A professora cooperante sugeriu como trabalho de casa tocar a Invenção 

nº1 de J. S. Bach várias vezes do início ao fim num andamento lento com metrónomo. 

Ficou também definido como trabalho de casa preparar uma nova escala à escolha e iniciar 

a leitura da peça “Presto” de Pescetti com mãos separadas. 

Nota: O ângulo da câmara da aluna dificultava a visualização dos dedos no teclado. A 

qualidade da chamada permitia percecionar o ritmo e pulsação. O instrumento da aluna 

consistia num piano digital com 88 teclas. 

Reflexão crítica 

Os exercícios propostos pela professora orientadora científica, nomeadamente transpor as 

sequências de intervalos e temas em várias tonalidades ou oitavas com as mãos 

separadas, tiveram um impacto positivo na aprendizagem. A aluna ganhou automatismo 

nos padrões melódicos, conseguiu tocar os compassos em que tinha mais dificuldade com 

mãos juntas com maior fluência, ficando também a conhecer melhor a estrutura da obra. 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº8 

Aluna: Aluna M. F. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 
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Data/Hora 10 de Março de 2021/10h00 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aula iniciou com um breve diálogo de forma a manter uma relação de empatia com a 

aluna, verificando de seguida se realizou as tarefas definidas na aula anterior (Tocar a 

Invenção nº1 de J. S. Bach com metrónomo num andamento lento até ao fim e iniciar a 

leitura da peça “Presto” de Pescetti). A aluna afirmou ter tocado com metrónomo toda a 

Invenção nº1 de J. S. Bach e ter iniciado a leitura da peça. Tendo em conta que esta será 

a última aula antes da audição de classe do 2º Período, a professora cooperante 

aconselhou que a maior parte do tempo da aula fosse dedicado à peça da audição 

(Invenção nº1 de J. S. Bach). 

Escalas, arpejos e acordes de Lá maior 

A aluna identificou corretamente as alterações, tocando primeiro a escala com mãos 

separadas e depois juntas em três oitavas. De seguida, tocou os arpejos no estado 

fundamental e com inversões em três oitavas. Antes de cada execução, solicitei que a 

aluna dissesse em voz alta a dedilhação utilizada, pois a qualidade de imagem não 

possibilitava a minha verificação a nível visual. 

Desenvolvimento 

Invenção nº1 de J. S. Bach 

Sendo que a aluna estava a utilizar o telemóvel para a chamada whatsapp, foi necessário 

dedicar cerca de oito minutos da aula para encontrar o metrónomo no seu piano digital e 

orientar a aluna para a sua utilização. Foi definido um andamento lento à colcheia para 

tocar do início ao fim. Ao iniciar a execução da peça, foi necessário interrompê-la logo no 

primeiro compasso, pois foi possível verificar que a aluna não tinha notado que o primeiro 

tempo ocorria numa pausa, tocando a primeira nota da peça (dó central) simultaneamente 

com o tempo marcado pelo metrónomo. A aluna realizou o solfejo do tema com o 

metrónomo várias vezes antes de voltar a tocar. Ao repetir a execução com metrónomo de 
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toda a peça, corrigi frequentemente o ritmo, tendo sido necessário dividir a peça em 

secções mais curtas. No final da aula foi realizado um ensaio para a audição, sendo que a 

aluna tocou toda a peça sem metrónomo duas vezes.  

Recapitulação 

Como trabalho de casa para a semana seguinte, sugeri que a aluna tocasse a Invenção 

nº1 para a família e que utilizasse também a gravação como ferramenta de estudo de 

preparação para a audição. 

Reflexão crítica 

As aulas à distância, embora forçadas devido à pandemia, têm tido alguns pontos positivos. 

Apesar de todos as limitações associadas, a verdade é que as aulas por videoconferência 

têm permitido a mim e à professora cooperante de conhecer realmente os recursos que o 

aluno tem em casa para o seu estudo individual. Nesta aula por exemplo, foi possível 

orientar a aluna na utilização de funcionalidades que não conhecia do seu próprio 

instrumento, nomeadamente o metrónomo. 

 

 

 

 

Relatório de aula lecionada nº9 

Aluna: Aluna M. F. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 21 de abril de 2021/10h00 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Presencial 
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Sequência de atividades 

 

Aquecimento 

A aula iniciou com um breve diálogo de forma a criar empatia com a aluna, verificando de 

seguida se realizou as tarefas definidas na aula anterior (Escalas e arpejos de uma 

tonalidade à escolha e execução do andamento “Presto” da sonata de Pescetti com mãos 

separadas com fluência). A aluna afirmou ter tocado a escala de fá sustenido menor e estar 

mais segura no andamento “Presto” da sonata com mãos separadas. 

Escalas, arpejos e acordes de fá sustenido menor 

A aluna apresentou dificuldade em identificar a partitura das escalas, tendo por engano 

colocado a partitura dos arpejos na estante. Ao tentar encontrar a partitura na sua capa, a 

aluna apercebeu-se que não sabia onde estava. A professora cooperante interveio pedindo 

que a aluna tirasse uma fotocópia do livro das escalas novamente. De seguida, a aluna 

tocou a escala menor harmónica mas com o mi natural. Através do método interrogativo, 

foi relembrada a parte teórica correspondente às tonalidades, à ordem dos sustenidos e às 

escalas menores. Após uma revisão teórica, a aluna tocou a escala com mãos separadas 

e juntas corretamente. Tocou depois os arpejos com mãos separadas e juntas, 

apresentando algumas dúvidas na dedilhação que foram prontamente esclarecidas. 

Desenvolvimento 

“Presto” de Pescetti 

A aluna começou por tocar com mãos separadas. Apesar de estar mais seguro do que na 

aula passada, foi necessário corrigir algumas notas. 

Dividi a peça em secções mais curtas para iniciar o trabalho de junção das duas mãos. 

Toquei várias vezes os primeiros quatro compassos com mãos separadas com a aluna 

(toquei a mão esquerda enquanto a aluna tocou a mão direita e vice-versa). Utilizei como 

estratégia o solfejo cantado para a memorização da mão esquerda nos primeiros oito 

compassos. Sugeri que a aluna tentasse tocar várias vezes os primeiros oito compassos 

com a mão direita sem olhar para o teclado, para se tornar automatizado, já que é uma 

sequência maioritariamente composta por arpejos em dó menor e graus conjuntos. Após 

automatizar as mãos separadas, a aluna tocou lentamente com mãos juntas os primeiros 

quatro compassos. 
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Após a aluna conseguir tocar com fluência os primeiros oito compassos com mãos juntas, 

segui para os compassos 9 a 13. Para simplificar a leitura com mãos juntas, comecei por 

dividir as três vozes. A aluna tocou primeiro a notas do baixo (mínimas) da mão esquerda, 

cantando com o nome das notas ao mesmo tempo. Depois a aluna tocou a voz intermédia 

com o polegar. Juntou as duas notas com a mão esquerda e depois tocou apenas a mão 

direita. No final juntou as três vozes lentamente. 

Ao chegar ao compasso 14 e 15, a aluna apresentava dificuldades na escala da mão 

direita, tocando com hesitação e com alterações erradas. Perguntei à aluna que escala se 

tratava, pelo que não conseguiu responder. Fiz uma pequena revisão teórica do que já 

tinha sido abordado em aulas passadas com a professora cooperante através do método 

interrogativo, com o objetivo de identificar primeiro a tonalidade em que se encontrava a 

peça. Após a revisão a aluna afirmou que a peça estava na tonalidade de dó menor. 

Continuando com o método interrogativo, a aluna identificou a escala como estando em mi 

bemol maior. Relembrei à aluna que esta foi uma das escalas que estudou este ano letivo 

e pedi que tocasse com mãos juntas em quatro oitavas. Mesmo assim, a aluna cometeu 

novamente erros na execução da escala quando pedi que repetisse o compasso 14. Como 

estratégia pedi que tocasse a escala como está escrita e com a mesma dedilhação 

apresentada na peça, mas em movimento ascendente e descendente várias vezes. 

Desafiei-a também a tocar a escala de olhos fechados. Após este exercício a aluna 

conseguiu tocar a escala com maior fluência e com as notas corretas.  

Utilizei exercícios de preparação para os acordes do compasso 22 a 23, descontraindo os 

dedos na posição do acorde seguinte sem tocá-lo. 

As mesmas estratégias descritas foram utilizadas para o resto da primeira página. 

Recapitulação 

Como trabalho de casa para a semana seguinte, comecei por sugerir que a aluna 

estudasse a primeira página com mãos juntas num andamento mais rápido. No entanto, a 

professora cooperante interveio sugerindo que como o resto do andamento é relativamente 

fácil e que não tem conteúdos muito diversos da primeira página, que a aluna possa já 

estudar em casa todo o andamento com mãos juntas. Sendo que o andamento da peça é 

rápido e que o objetivo principal é ganhar destreza e velocidade na execução, a professora 

cooperante também sugeriu que a aluna iniciasse o processo de memorização da primeira 

página em casa. Concordei com as sugestões da professora cooperante, pois eram mais 

apropriadas ao contexto de aprendizagem da aluna. 
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Reflexão crítica 

Foi possível verificar durante a aula que a aluna não tinha noção harmónica do andamento 

“Presto” da sonata de Pescetti, pelo que teria sido importante fazer uma pequena análise 

como revisão antes de começar a aula. Apesar de serem conteúdos já abordados pela 

professora cooperante em outras aulas, a aluna teve alguma dificuldade em assimilar 

conceitos como armação de clave e tonalidade. Após uma reflexão sobre esta aula cheguei 

à conclusão que deveria ter recapitulado estes conceitos e conteúdos ao longo de todas 

as aulas e não partir do princípio de que a aluna já os assimilou por terem sido abordados 

em aulas anteriores. 

 

4. Aluna F. L. 

 

 

Relatório de aula lecionada nº1 

 

Sequência de Atividades 

 

Aquecimento 

A aula começou com algum atraso devido a problemas técnicos com o instrumento da 

aluna. Cerca de 15 minutos depois, foi possível resolver o problema e iniciar a aula. A aluna 

afirmou ter estudado principalmente os compassos nº 11 a 14 da Invenção nº1 com mãos 

juntas. A professora cooperante sugeriu que eu dedicasse a aula apenas à Invenção nº1 

de J. S. Bach, tendo em conta o tempo restante. 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 10 de Fevereiro de 2021/10h00 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 
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Desenvolvimento 

Invenção nº1 de J. S. Bach 

A aluna começou por tocar os compassos nº 11 a 14 com mãos juntas. A aluna parecia 

ligeiramente mais segura do que na aula anterior, pois corrigiu imediatamente os erros 

melódicos que surgiram. Um dos erros que a aluna mostrava ter ainda tendência em repetir 

era o Fá sustenido na mão esquerda do compasso nº 11 em vez do Fá natural. Foi possível 

observar que a aluna não estava a mudar a posição da mão após tocar o lá com o primeiro 

dedo, continuando com a posição dos dedos demasiado para dentro do teclado e 

consequentemente tocando o Fá sustenido por engano. Como exercício, pedi que a aluna 

tocasse as primeiras três colcheias com a mão esquerda, parando na nota lá e dispondo 

imediatamente todos os dedos descontraídos em cima das teclas brancas da próxima 

posição. Após algumas repetições do exercício, solicitei que a aluna tocasse a partir do 

compasso anterior com as mãos juntas. Após a aluna ultrapassar essa dificuldade, apontei 

os padrões e sequências melódicas que surgem nas duas mãos. Sugeri também que a 

aluna tocasse algumas passagens fáceis com mãos separadas sem olhar para o teclado 

(graus conjuntos descendentes ou ascendentes, sequências simples de dedilhação 4-2-3-

1) para poder focar visualmente a mão que estiver a executar melodias com intervalos mais 

complexos. 

Sendo que a aluna terá muito tempo à disposição para o estudo individual durante a 

interrupção de Carnaval, a professora cooperante sugeriu que o trabalho de casa fosse 

finalizar a leitura com mãos juntas da Invenção nº1 de J. S. Bach. Em conjunto com a 

professora cooperante, fiz um apelo ao investimento da aquisição de um novo instrumento 

o mais cedo possível, para que a aluna consiga um maior aproveitamento do seu estudo 

individual. 

Nota: A ligação da chamada a nível de som era boa, pois não havia atrasos ou 

irregularidades. Era possível ver as mãos e os dedos da aluna no teclado. A aluna tem um 

teclado que não possibilita tocar todas as oitavas ou executar as dinâmicas. 

 

Reflexão crítica 

Foi evidente que as aulas à distância podem ter certas limitações e que como docente devo 

estar sempre preparada para resolver qualquer falha técnica que possa surgir. A 

necessidade de ser flexível em relação à planificação torna-se ainda maior neste tipo de 

aula, pois há uma maior probabilidade de surgirem imprevistos. É essencial ter uma boa 
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preparação dos recursos a utilizar e diversificar ao máximo as estratégias e metodologias. 

As aulas à distância acentuaram ainda mais os obstáculos à aprendizagem provenientes 

de um instrumento menos adequado, como é o caso desta aluna que tem apenas um 

teclado que não possibilita tocar todas as oitavas ou executar dinâmicas. Por esta razão, 

é importante continuar a sensibilização junto dos encarregados de educação para a 

aquisição de um novo instrumento, cujo custo seja apropriado às possibilidades 

económicas da família e que ofereça as condições mínimas necessárias para o estudo 

individual. Enquanto tal aquisição não seja possível, a utilização de repertório com 

extensão reduzida do teclado e sem utilização do pedal, como a Invenção nº1 de J. S. 

Bach, tem sido a melhor opção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

4.4. Aulas assistidas 

Ao longo do período de estágio tive a oportunidade de assistir a várias aulas de 

dois alunos de piano da classe da professora Sandra Sarcevic – uma do 3º Grau e 

um do 4º nível de Iniciação - e a uma aula do Ensemble de Flautas de Bisel 

orientada pela professora Sara Faria. Assisti também a aulas das alunas de 

coadjuvação letiva. 

As aulas assistidas constituíram uma valiosa oportunidade para ampliar e reforçar 

o meu repertório de conhecimentos pedagógicos, adquirindo novas ferramentas, 

estratégias e metodologias. Cada relatório contém uma contextualização da aluna 

e da aula, assim como uma narração da sequência de atividades ocorridas.  

Abaixo apresento uma tabela com as datas das aulas assistidas de cada 

aluna/classe, assim como um exemplo de um relatório de uma aula que assisti. Os 

restantes relatórios de aulas assistidas encontram-se todos em anexo. 

 

Aluno 

/Classe 

M.E. M.N. M.F. F.L. Z. F. Classe de 

Conjunto 

 

 

 

 

Data 

28/10/2020 

03/02/2021 

07/04/2021 

28/10/2020 

03/02/2021 

07/04/2021 

28/10/2020 

11/11/2020 

03/02/2021 

07/04/2021 

28/10/2020 

04/11/2020 

11/11/2020 

18/11/2020 

26/11/2020 

02/12/2020 

09/12/2020 

16/12/2020 

03/02/2021 

03/03/2021 

10/03/2021 

22/02/2021 

01/03/2021 

08/03/2021 

15/03/2021 

06/05/2021 

Tabela 15 – Aulas assistidas 
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Relatório de aula assistida nº2 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 4 de novembro de 2020/10h40 

Duração: 100 minutos 

Tipo: Presencial 

 

 

Sequência de atividades 

A professora perguntou como correu a semana e se conseguiu cumprir o seu estudo 

individual, pelo que a aluna afirmou ter condensado o seu estudo em apenas um dia. A 

docente relembrou que um estudo individual diário é mais eficaz do que estudar muitas 

horas apenas num dia da semana. Após um breve diálogo com a aluna para apurar o seu 

horário disponível, foi estabelecido um calendário semanal com um mínimo de quatro horas 

semanais de estudo individual. 

Primeiro andamento da Sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau: A aluna tocou uma vez do início 

ao fim, não só para se acostumar à situação de performance mas também para serem 

identificados mais facilmente os aspetos a serem trabalhados durante a aula. A professora 

ofereceu o seu feedback, afirmando que a performance no geral apresentou maior fluência 

que na aula anterior, apesar de existirem ainda alguns pontos a melhorar.  

Exposição: A professora pediu à aluna que tocasse novamente a exposição, desta vez 

interrompendo pontualmente para corrigir a pulsação, dinâmicas e ritmo instável. Para que 

a aluna tocasse os acordes da mão esquerda com maior presença e carácter nos 

compassos nº13 a nº14, a professora recorreu à comparação com o rebentamento de 

ondas do mar nas rochas. A aluna apresentou tendência em acelerar no compasso nº15, 

pelo que a professora marcou a pulsação durante a repetição desse compasso. 
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Desenvolvimento: A docente destacou a indicação “dolce” no início do desenvolvimento, 

começando por abordar a questão do toque da mão direita. A docente descreveu algumas 

imagens e utilizou comparações para que a aluna conseguisse produzir um som mais doce 

no instrumento. Foi solicitado que a aluna imaginasse um teclado abaixo do teclado real, 

levando-a a pressionar ainda mais a tecla depois de a baixar. Foi também descrita pela 

professora a ação de acariciar um gato com intensidade. A aluna tocou várias vezes a nota 

Fá com a mão direita até encontrar o timbre ideal. A professora relembrou que a secção 

do desenvolvimento tem um caráter mais misterioso do que a exposição, sugerindo 

também uma sonoridade diferente. Após estes exercícios e descrições feitas pela docente, 

a aluna melhorou muito o toque nas duas mãos, encontrando um equilíbrio sonoro mais 

adequado. A aluna continuou a tocar o desenvolvimento com correções pontuais da 

docente a nível das respirações, do toque, da postura do pulso e da articulação.  

Reexposição: A docente começou por focar os compassos nº 47 ao nº 49, onde a aluna 

apresentava irregularidades no ritmo e dificuldades técnicas nas duas mãos. Como 

estratégia para corrigir a parte rítmica, a professora pediu à aluna para solfejar o ritmo da 

mão direita com a silaba “pam” marcando a pulsação ao mesmo tempo. Para um toque 

mais adequado na mão esquerda, a professora alertou a aluna para ter mais firmeza na 

ponta dos dedos, comparando-os com a consistência de esparguete cru que é duro ao 

invés do esparguete cozido que é mole. De seguida, a docente relembrou que a aluna não 

deve salientar tanto a nota repetida (Sol) na mão esquerda, apelidando esta nota de James 

Bond, pois comparativamente às restantes notas esta deve ser mais “discreta”. Como 

estratégia para a descontração da mão esquerda, a docente pediu à aluna que segurasse 

uma caneta entre as pontas do polegar e do indicador, experimentando a sensação da mão 

mais fechada e menos contraída. Outra estratégia que a docente utilizou para desenvolver 

a técnica da mão esquerda foi a execução dessa passagem em padrões rítmicos variados. 

De seguida, a docente exemplificou a técnica das terceiras ligadas de dois em dois, 

evidenciando o movimento da mão para baixo no primeiro acorde de terceira e o movimento 

para cima no segundo acorde. 

Regressando ao compasso nº46, a docente alertou para o uso correto do peso do braço 

no acento da mão direita (nota Lá). Para uma maior consciencialização da técnica do peso, 

a professora solicitou que a aluna se levantasse e realizasse alguns exercícios. A aluna 

respirou fundo levantando os braços e depois expirou deixando cair os braços com peso 

natural. De seguida, tocou várias vezes a nota Lá com a técnica do peso. 
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A docente corrigiu a pulsação no compasso nº 50, pois a aluna não estava a executar a 

escala com a mão direita num andamento regular. Por fim, a aluna tocou o resto da 

reexposição com correções pontuais realizadas pela docente a nível das respirações e 

dinâmicas.  

Trabalho de casa: Ficou estabelecido como trabalho de casa para a aula seguinte o 

aprofundamento dos aspetos técnicos e expressivos abordados ao longo da aula, seguindo 

as estratégias de estudo fornecidas para o 1º andamento da Sonatina op.55 nº1 de Kuhlau.  

 

4.5. Descrição das atividades em contexto de estágio 

Devido à situação pandémica várias atividades tiveram de ser alteradas 

relativamente ao que estava definido no plano anual de formação. As atividades em 

contexto de estágio foram quatro no total. Participei na organização de duas 

audições de núcleo, planifiquei/dinamizei um atelier infantil e organizei uma audição 

offline em formato vídeo. Participei ativamente na audição offline planeada, tocando 

uma peça a dois pianos com um aluno, perfazendo assim duas atividades 

organizadas e duas atividades com participação ativa. 

4.5.1. Relatórios das atividades pedagógicas organizadas 

 

 

 

Relatório de atividade organizada em contexto de Estágio 

Audição de piano do 1º período do Núcleo do Caniço 

 

Data/Hora: 9 de dezembro de 2020/10h10 

Local: Sala 1 do Núcleo do Caniço do Conservatório – Escola Profissional das Artes da 

Madeira 

Duração: 20 minutos 
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Descrição da sala: A sala nº1 é a sala com maior espaço físico do núcleo, sendo utilizada 

normalmente para as aulas de formação musical. Está equipada com piano vertical, banco, 

mesas, cadeiras, secretária, quadro de giz e quadro para afixar cartazes. 

Descrição dos participantes: Nesta audição participaram no total cinco alunos de duas 

classes de piano. Participaram três alunas da professora Sandra Sarcevic (duas de 

iniciação e uma do 3º Grau) e dois alunos (3º Grau) da professora Nádia França. Devido a 

restrições resultantes do agravamento de casos de Covid-19 na Região Autónoma da 

Madeira, os encarregados de educação não puderam estar presentes nas audições do 1º 

período. No entanto, as docentes procederam à gravação vídeo e áudio da performance 

dos seus alunos para que fosse enviada aos encarregados de educação. A professora 

Treneddy Maggiorani, coordenadora do Núcleo do Caniço, foi em conjunto com a aluna 

estagiária a responsável pela organização da audição. A aluna estagiária realizou algumas 

aulas coadjuvadas e assistidas com as três alunas participantes da classe da professora 

Sandra Sarcevic tendo ficado também responsável pela elaboração dos programas, dos 

cartazes, da desinfeção do piano em cada atuação e de auxiliar na preparação logística do 

espaço. 

Sequência de atividades 

Organização 

A professora Treneddy Maggiorani começou por fazer a divisão das audições de classe do 

1º período, distribuindo-as por vários dias de forma a seguir as regras de contingência e 

de lotação do espaço. Tendo como orientação os horários escolares, foi também elaborada 

a lista de alunos a tocar em cada audição. A aluna estagiária recebeu a lista dos alunos 

convocados para a audição de alunos do dia 9 de novembro às 10h10 e contactou os 

docentes participantes. Cada docente enviou o programa a tocar por cada aluno na 

audição. A aluna estagiária redigiu o programa, utilizando o modelo que a instituição requer 

para todas as audições e escolhendo a ordem de execução por nível/grau ascendente. De 

seguida, a aluna estagiária realizou o cartaz, utilizando também o modelo referido pela 

escola. Foram enviados com conhecimento de todos os docentes participantes o cartaz e 

o programa para verificação. 

Após verificação pelos docentes, foi enviado o programa e cartaz por correio eletrónico 

para cada encarregado de educação. Cada docente pediu autorização aos encarregados 

de educação para a gravação vídeo e áudio dos seus educandos. 

Preparação do espaço e ensaios 
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A coordenadora do núcleo, a auxiliar educativa e a aluna estagiária prepararam a sala de 

aula para a audição. Foi desinfetada a sala e retirados móveis desnecessários para criar 

mais espaço. Foi colocada uma cadeira por baixo do banco do piano não regulável, 

estando assim preparada a altura ideal para os alunos de iniciação que iriam tocar em 

primeiro lugar. Foi colocado também o apoio para os pés. Foi posto o desinfetante e papel 

numa mesa junto à porta, para ser utilizado após cada performance. 

Os ensaios começaram na sala de aula de cada uma das docentes, com os seus alunos. 

A aluna estagiária assistiu aos ensaios das alunas da professora orientadora cooperante. 

Audição 

A audição iniciou às 10h10 com abertura por parte da professora coordenadora do núcleo 

do Caniço. Cada aluno e peça eram anunciados pela coordenadora e após cada atuação 

a aluna estagiária procedeu à desinfeção do piano. Em cada atuação era realizada a 

gravação vídeo e áudio pelas docentes através dos seus telemóveis. 

Todos os alunos estiveram presentes, sendo que uma aluna chegou com atraso e tocou 

em último lugar em vez de terceiro lugar, não havendo nenhuma interrupção no decorrer 

da audição. 

Estavam presentes cinco alunos participantes, três docentes, a aluna estagiária e dois 

alunos que apenas assistiam. Todos os alunos que assistiam aos colegas apresentaram 

um excelente comportamento, mantendo-se em silêncio durante toda a audição exceto nos 

momentos de aplauso.  

A audição terminou às 10h30, com felicitações por parte da coordenadora do núcleo que 

desejou a todos um feliz natal distribuindo chocolates embalados individualmente a todos 

os alunos e docentes. 

 

 

 

 

 

 

Relatório de atividade organizada em contexto de Estágio 

Audição de violino, trompete e piano do 1º período do núcleo do Caniço 



217 
 

 

Data/Hora: 9 de dezembro de 2020/11h30 

Local: Sala 1 do Núcleo do Caniço 

Duração: 20 minutos 

Descrição da sala: A sala nº1 é a sala com maiores dimensões físicas do núcleo do 

Caniço, sendo normalmente utilizada para as aulas de formação musical. Está equipada 

com um piano vertical, banco de piano não regulável, mesas, cadeiras, secretária, quadro 

de giz, quadro para afixar cartazes e janelas de grandes dimensões. 

Descrição dos participantes: Nesta audição participaram uma aluna da classe de piano 

da professora Sandra Sarcevic, dois alunos da classe de trompete do professor Paulo 

Barros e dois alunos de violino da professora Sandra Sá.  

Devido a restrições resultantes do agravamento de casos de Covid-19 na Região 

Autónoma da Madeira, os encarregados de educação não puderam assistir 

presencialmente às audições do 1º período. No entanto, os docentes procederam à 

gravação vídeo e áudio da performance dos seus alunos para que fosse posteriormente 

enviada aos encarregados de educação. A professora Treneddy Maggiorani, coordenadora 

do Núcleo do Caniço, foi a responsável pela organização e apresentação das audições do 

núcleo. Esteve também presente o professor Paulo Silva que acompanhou ao piano todos 

os alunos das classes de trompete e violino. A aluna estagiária realizou várias aulas 

coadjuvadas e assistidas com a aluna participante da professora Sandra Sarcevic e ficou 

encarregue da elaboração dos programas, dos cartazes, da desinfeção do piano em cada 

atuação e de auxiliar na preparação logística do espaço.  

Sequência de atividades 

Organização 

A professora Treneddy procedeu à divisão das audições de classe do 1º período, 

distribuindo-as por vários dias e horas. Tendo em conta os horários escolares e as 

restrições das regras de contingência, foi também elaborada a lista de alunos a tocar em 

cada audição. A aluna estagiária recebeu a lista dos alunos selecionados para a audição 

de classe do dia 9 de novembro às 11h30 e contactou os docentes participantes. Cada 

docente enviou o programa a ser tocado por cada aluno na audição. A aluna estagiária 

redigiu o programa, utilizando o modelo que a instituição definiu para todas as audições e 
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escolhendo a ordem de execução por nível/grau ascendente. De seguida, a aluna 

estagiária realizou o cartaz, utilizando também o modelo fixado pela escola. Foram 

enviados com conhecimento de todos os docentes participantes o cartaz e o programa 

para confirmação. 

Após verificação pelos docentes, o programa e cartaz foram enviados por correio eletrónico 

para cada encarregado de educação. Cada docente fez o pedido de autorização aos 

encarregados de educação para a gravação vídeo e áudio dos seus educandos. 

Preparação do espaço e ensaios 

A coordenadora do núcleo, a auxiliar educativa e a aluna estagiária prepararam a sala de 

aula para a audição. Foram desinfetadas as mesas, cadeiras e o piano. Não foi necessário 

criar mais espaço livre na sala, pois esse trabalho tinha já sido feito para a audição das 

classes de piano que decorreu no mesmo dia às 10h10. O piano vertical e o apoio para os 

pés também já estavam preparados da audição anterior. Foi colocada uma estante para 

os alunos de trompete e violino, numa posição favorável ao contacto visual com o 

acompanhador e com o público. Foi também colocado o desinfetante e papel numa mesa 

junto à porta, para ser utilizado após a performance do acompanhador e da aluna de piano. 

O ensaio da aluna de piano decorreu na sua sala de aula, enquanto os restantes alunos 

ensaiaram na sala da audição com o acompanhador. A aluna estagiária assistiu ao ensaio 

da aluna da professora orientadora cooperante. 

Audição 

A audição iniciou às 11h45, devido à necessidade de prolongar o tempo de ensaio com o 

acompanhador. A professora coordenadora do núcleo do Caniço procedeu à abertura da 

audição e apresentação do primeiro aluno. Os nomes dos alunos e das peças de repertório 

foram anunciados pela professora Treneddy Maggiorani antes de cada atuação. Cada 

performance foi gravada pelos docentes através dos seus telemóveis. 

Todos os alunos participantes na audição estiveram presentes. No total estavam presentes 

cinco alunos participantes, cinco docentes (três docentes com alunos participantes, um 

coordenador de núcleo e um acompanhador), a aluna estagiária e dois alunos que apenas 

assistiam. Todos os alunos mantiveram um nível de comportamento excelente enquanto 

assistiam aos colegas, mantendo-se em silêncio durante toda a audição excetuando nos 

momentos de aplauso.  
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A audição terminou às 12h10, com felicitações por parte da coordenadora do núcleo. A 

professora Treneddy Maggiorani desejou a todos um feliz natal e distribuiu chocolates 

embalados individualmente a todos os alunos e docentes. 

 

4.5.2. Planificações e relatórios das atividades pedagógicas com participação 

ativa 

 

 

 

 

Planificação do atelier infantil de piano 

 

Data: 9 de novembro de 2020 

Local: Núcleo do Caniço (CEPAM) 

Duração: 50 minutos 

Recursos: Sala de aula, piano vertical, banco, mesas, cadeiras, autocolantes com cores, 

partitura icónica do “Bailinho da Madeira”, elásticos azuis e roxos, cartolina com imagens 

de animais, desenhos do piano para colorir, partituras com transcrições de Música 

Tradicional Madeirense, fotografias de componentes do piano (pedais, martelos, cordas e 

teclas) e fotografias dos dois tipos de piano (de cauda e vertical). 

Objetivos gerais:  

- Despertar a curiosidade e interesse das crianças para a aprendizagem do piano;  

- Fomentar o gosto pela Música Tradicional Madeirense; 

- Desenvolver habilidades motoras e capacidades auditivas. 

Objetivos específicos: 

- Conhecer os componentes básicos do piano e a que família de instrumentos pertence; 

- Explorar e criar maneiras diferentes de fazer som no piano; 
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- Tocar uma melodia tradicional madeirense no piano através de uma partitura icónica; 

- Identificar dinâmicas forte e piano; 

- Identificar andamentos lentos e rápidos; 

 

Sequência de atividades 

1.Mostrar imagens do piano vertical e de cauda, fazer perguntas sobre as imagens (cor, 

forma número de teclados, número de pedais) perguntando também a que família de 

instrumentos pertence. (2m) 

2.Apresentar o teclado (teclas pretas e brancas, 88 teclas, localização de notas agudas e 

graves). (2m) 

3.Os alunos colocam um elástico azul em cima dos conjuntos de duas teclas pretas e um 

roxo em cima dos conjuntos de três teclas pretas. De seguida, os alunos tocam um de cada 

vez em todos os conjuntos de teclas pretas e depois apenas nos de 2 ou 3 conforme 

escolhe o professor ou outro aluno. (5 m) 

4.Distribuir cartões com imagens de animais (elefante, cão e formiga) de forma aleatória 

aos alunos. Um aluno de cada vez vai ao piano e toca o que quiser numa dinâmica forte 

(caso tenha o cartão do elefante), dinâmica mezzo-forte (caso tenha o cartão do cão) ou 

piano (caso tenha o cartão da formiga). (7m) 

7.O professor toca várias canções tradicionais madeirenses e pergunta qual dos alunos 

reconhece a canção. (5m) 

8.Os alunos tocam uma melodia da canção “Bailinho da Madeira” por meio de uma partitura 

com cores e com autocolantes coloridos nas teclas. (15m) 

9.Abrir o piano para mostrar o mecanismo, explicando como funciona e dizendo o nome 

dos componentes básicos do instrumento (pedais, martelos, cordas, teclas) (3m) 

10.Os alunos experimentam tocar no piano um de cada vez, explorando o teclado e os 

pedais livremente. (5m) 

11.O professor mostra imagens dos constituintes do piano (pedais, teclas, cordas e 

martelos) e dos dois tipos de piano (cauda e vertical) perguntando novamente os nomes. 

(1m) 
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12.Os alunos pintam um desenho do instrumento. (5m) 

 

 

 

 

Relatório de atividade com participação ativa em contexto de estágio 

Relatório do atelier infantil de piano 

 

Data: 9 de novembro de 2020  

Local: Sala 1 do Núcleo do Caniço (Santa Cruz, Madeira) 

Caracterização da turma: A turma do 1º nível de iniciação musical do núcleo do Caniço é 

composta por oito alunos, lecionados pela professora Treneddy Maggiorani. Os alunos 

tinham idades compreendidas entre os 6 e 7 anos no dia do atelier. Eram alunos calmos, 

atentos e participativos. Reagiram de forma positiva ao evento, participando com 

entusiasmo em todas as atividades. Os alunos desconheciam o instrumento que iria ser 

apresentado nesse dia, pois a sua professora quis que fosse uma surpresa. Estes alunos 

já estavam familiarizados com os termos musicais “piano”, “forte”, “agudo” e “grave”. 

Descrição da sala: A sala tinha dimensões reduzidas, existindo espaço apenas para as 

mesas, cadeiras, uma secretária, um banco de piano não regulável e um piano vertical. O 

piano vertical estava virado de costas para todos os alunos, com o lado esquerdo 

encostado a uma parede, ao lado da secretária da professora. O pouco espaço entre o 

teclado e a parede estava ocupado maioritariamente pelo banco. Devido a todas estas 

restrições de espaço, os alunos não poderiam fazer nenhuma atividade em simultâneo 

perto do instrumento, nem poderiam fazer um jogo de movimento na sala. Devido ao pouco 

espaço e também às regras de distanciamento social, todas as atividades com o piano 

teriam de ser feitas com um aluno de cada vez, mantendo-se o resto da turma sentada à 

espera.  

Devido à posição do piano, os alunos sentados apenas conseguiam ver a parte de trás do 

instrumento, não tendo contacto visual com o teclado nem o mecanismo aberto. Ao 
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tocarmos no piano sentados, não é possível ter contacto visual com os alunos, já que todas 

as mesas e cadeiras encontram-se atrás do piano.  

Todas as atividades que dinamizei com a turma tiveram de ser escolhidas e organizadas 

conforme todos estes constrangimentos relativos ao espaço. 

Sequência de atividades 

Os materiais que utilizei tiveram de ser elaborados com vários dias de antecedência, 

envolvendo a criação de uma partitura icónica da peça “Bailinho da Madeira”, a 

harmonização de melodias madeirenses para serem tocadas no piano e a elaboração de 

cartões com imagens e fotografias. 

O atelier começou por volta das 16h08, pois foi necessário esperar oito minutos para 

chegarem todos os alunos. Dei início ao atelier pedindo aos alunos que adivinhassem o 

instrumento que iriam conhecer nesse dia, tendo em conta que eu não tinha trazido nada. 

Um aluno adivinhou rapidamente que seria o piano. 

Expliquei à turma que os pianistas não transportam o seu próprio instrumento, tocando nos 

pianos que já se encontram no local, ao contrário de outros músicos de outros 

instrumentos. De seguida mostrei dois cartões com imagens do piano de cauda e do piano 

vertical. Apresentei brevemente as diferenças entre os dois, informando que o piano de 

cauda é maior, tem capacidade para mais intensidade sonora e é tocado geralmente nos 

concertos. Por outro lado, o piano vertical tem menores dimensões e é utilizado usualmente 

para praticar. Passei os cartões pelos alunos para os poderem ver de perto, apelando à 

sua atenção para que fossem capazes de responder posteriormente a perguntas. Retirei 

os cartões e perguntei de que cor eram os pianos. Tive várias respostas além de preto, 

como verde, azul e branco. Expliquei que a maioria dos pianos são pretos e por vezes 

castanhos. É possível um dia encontrarem um piano branco, mas muito dificilmente irão 

encontrar verde ou azul. De seguida perguntei quantos teclados tem, pelo que 

responderam um. Depois perguntei qual dos tipos de piano que viram nos cartões 

corresponde ao piano que está na sala de aula, pelo que dois alunos responderam quase 

em simultâneo que era o vertical. 

Pedi que um aluno de cada vez se levantasse e se aproximasse do piano para poderem 

ver o teclado. Expliquei que o piano tem geralmente 88 teclas e perguntei quantas cores 

diferentes têm as teclas. Os alunos responderam que eram duas cores. Expliquei que 

existem conjuntos de duas e três teclas pretas. Distribuí um elástico azul ou roxo a cada 

aluno e pedi para um de cada vez se levantar e colocar os azuis nos conjuntos de duas e 
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os roxos nos conjuntos de três. Após todos os alunos terem encontrado um conjunto de 

teclas pretas, retirei os elásticos e pedi para fazerem uma nova atividade. Esta atividade 

consistiu em pedir a cada aluno para tocar todos os conjuntos de duas ou três teclas em 

simultâneo, num movimento da esquerda para a direita, conforme o número que eu dizia a 

cada um. Expliquei à turma que à medida que tocamos nas teclas mais à direita do teclado, 

o som fica mais agudo. 

Após a atividade das teclas pretas, expliquei à turma que para tocarmos um som mais 

piano, temos de baixar as teclas com os dedos mais lentamente. Para tocar um som mais 

forte temos de baixar a tecla mais rapidamente. Apresentei uma carta com um desenho de 

um elefante e perguntei se o elefante tem um som forte ou piano. A turma respondeu forte. 

Mostrei uma carta com uma formiga e expliquei que caso tenham uma carta com a formiga, 

terão de fazer o som mais piano possível. Distribuí por cada aluno uma carta e pedi que 

um de cada vez fosse ao piano reproduzir um som correspondente à carta. Após uma ronda 

com todos os alunos, retirei os cartões e apresentei uma nova carta com o desenho de um 

cão. Informei que quem tiver a carta do cão terá que tocar um som “médio”, isto é, que 

esteja entre o forte e o piano. Distribuí as cartas aleatoriamente a cada aluno mas desta 

vez com algumas cartas do cão incluídas. Alguns alunos com a carta do elefante 

mostravam-se um pouco contidos, pelo que tive de encorajá-los a tocar mais forte. Não 

voltaram a ter problemas em fazê-lo depois de serem encorajados, pois este medo devia-

se ao facto de pensarem que podiam estar a fazer mal ao instrumento. 

Após a atividade, retirei os cartões com os animais e informei a turma de que iriam ouvir 

várias peças. Pedi que levantassem o braço para me indicarem se as reconhecem ou não. 

Considerando que os alunos poderiam não estar habituados a reconhecer uma canção 

numa versão instrumental, realizei um pequeno teste tocando a canção dos “Parabéns a 

você”. De facto, um dos alunos não a reconheceu, apercebendo-se de qual era a canção 

apenas quando a cantei. Após esse teste, percebi que teria de cantar também as canções 

além de as tocar no piano, de forma a perceber se realmente os alunos as conhecem. A 

primeira canção tradicional que toquei e cantei foi a canção “Baile das Camacheiras”, tendo 

sido reconhecida por três alunos. A segunda canção, “Da serra veio um pastor”, foi 

reconhecida por quatro alunos. A canção “Menina que sabe ler” foi reconhecida apenas 

por uma aluna. O cântico tradicional de natal “Meia-noite dada” foi reconhecido por quatro 

alunos. Por fim, a canção “Bailinho da Madeira” foi reconhecida rapidamente por toda a 

turma, sem ser preciso recorrer ao canto da mesma.  



224 
 

Após apresentar e registar as reações à música tradicional, decidi testar a turma com a 

canção viral “Baby Shark”, tendo toda a turma reconhecido imediatamente a melodia. Desta 

forma foi possível observar que atualmente na Madeira, ou pelo menos na zona do Caniço, 

as crianças desta idade não estão imunes à globalização e à música difundida na internet, 

apesar de algumas ainda reconhecerem as canções locais. As canções locais mais 

reconhecidas, além do “Bailinho da Madeira”, foram canções tipicamente cantadas nas 

celebrações de Natal da ilha, o que faz sentido tendo em conta o grande valor que a 

sociedade madeirense dá a esta época. No entanto, é de notar também que três dos alunos 

da turma apenas reconheceram o “Bailinho da Madeira” e que apenas uma das alunas 

reconheceu todas as canções tradicionais. 

Após esta atividade, anunciei à turma que desta vez seriam eles a tocar o “Bailinho da 

Madeira”, neste caso a melodia correspondente ao refrão. Colei autocolantes nas teclas 

com quatro cores diferentes, correspondentes a cada nota da partitura (dó – azul; ré – 

verde; mi – vermelho; fá – amarelo). 

Chamei um aluno de cada vez para tocar uma frase. Chegando à última frase, mostrei a 

nova cor (laranja) correspondente à nota si, explicando que na última frase teremos uma 

nota nova. Colei o autocolante laranja e chamei outro aluno para concluir a melodia. 

Depois, pedi um voluntário para tocar toda a melodia do início ao fim, pelo que todos os 

alunos levantaram o braço. Chamei um aluno de cada vez, sendo que todos conseguiram 

seguir a partitura com sucesso. Após terem tocado todos os alunos, a turma pediu para 

tocar novamente, pelo que deixei repetir novamente a atividade aos oito alunos. 

Apesar dos alunos quererem continuar a tocar a melodia tradicional, restavam apenas 15 

minutos para terminar o atelier, pelo que tive de seguir para outra atividade importante. 

Esta atividade consistiu em abrir o piano, mostrar o mecanismo e orientar cada aluno à 

exploração sonora do instrumento. Comecei por apresentar os martelos, os abafadores, as 

cordas e os pedais, explicando brevemente que cada tecla é uma espécie de alavanca que 

aciona o martelo, que por sua vez bate na corda produzindo o som. Os alunos ficaram 

muito empolgados com o facto de poderem ver o piano por dentro, pois nunca o tinham 

feito. Muitos desconheciam que o piano tinha cordas no seu interior. Chamei um aluno de 

cada vez para proceder a uma atividade de exploração sonora do instrumento, 

experimentando também cada pedal. Ao me aperceber que esta atividade levava algum 

tempo e que os alunos que estavam à espera estavam sentados sem poder ver o que 

acontecia, decidi distribuir os desenhos para começarem a colorir. Desta forma os alunos 

poderiam estar entretidos noutra atividade enquanto esperavam pela sua vez. Foi 
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importante orientar cada aluno individualmente nesta atividade, pois alguns ficavam 

permanentemente a tocar nas mesmas quatro teclas centrais sem terem iniciativa para 

experimentar vários sons. 

Todos os alunos tiveram oportunidade de experimentar o piano e ver o seu mecanismo por 

dentro, sendo que todos quiseram repetir a experiência mais que uma vez.  

Apesar dos alunos estarem muito entusiasmados e quererem continuar, o atelier teve de 

terminar pelas 17h00, pois teriam ainda que lanchar antes de continuar as próximas aulas. 

Para terminar mostrei cartões com fotografias de quatro constituintes do instrumento: As 

teclas, as cordas, os martelos e os pedais. Sem dizer o nome, perguntei à turma se se 

lembravam de como se chamavam, pelo que cerca de quatro alunos da turma se 

lembravam de todos os nomes e os outros quatro se lembravam apenas de alguns. A 

professora Treneddy pediu aos alunos para agradecerem e cada um levou o seu desenho 

para casa.  

 

 

 

 

 

Relatório de atividade com participação ativa em contexto de estágio 

Audição temática em formato offline 

Data: 12 de maio de 2021 

Tipologia: Gravação e edição de vídeo 

Local das gravações: Sala de piano do Núcleo do Caniço, Sala 203 do Núcleo do Funchal 

e Núcleo de Câmara de Lobos. 

Caracterização dos participantes: Nesta audição participaram um total de nove alunos 

de duas classes de piano e de três núcleos do Conservatório – Escola Profissional das 

Artes da Madeira.  

- Uma aluna do nível 3 de Iniciação da classe da professora Sandra Sarcevic do Núcleo do 

Caniço (aluna M. E.); 
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- Três alunos do nível 4 de iniciação da classe da professora Janine Fernandes do Núcleo 

de Câmara de Lobos; 

- Três alunos do 1º Grau da classe da professora Janine Fernandes do Núcleo do Funchal; 

- Dois alunos do 1º Grau da classe da professora Janine Fernandes do Núcleo de Câmara 

de Lobos. 

Sequência de atividades 

A preparação desta atividade, que faz parte da implementação meu projeto educativo, 

começou alguns meses antes, quando elaborei nove arranjos para piano de melodias 

tradicionais madeirenses. Destes nove arranjos, três eram compostos para dois pianos e 

seis a solo. Ao longo dos meses de março e abril, foram trabalhados um ou dois arranjos 

com cada aluno participante ou grupo de dois alunos. As gravações foram realizadas entre 

o dia 21 de abril e o dia 7 de maio durante a hora de aula de cada participante. Alguns 

alunos quiseram gravar várias vezes para depois escolher a melhor versão. 

Após ter finalizado as gravações audiovisuais de todas as performances, realizei a edição 

vídeo. O vídeo inicia com o título “Audição temática – Música da Madeira e Porto Santo”, 

onde aparece uma imagem alusiva ao folclore madeirense, o logotipo do Conservatório – 

Escola Profissional das Artes da Madeira e os nomes das professoras que lecionam as 

duas classes de piano.  

A sequência de obras apresentadas no vídeo foi a seguinte: 

“Da Serra Veio um Pastor” – Aluna M. E., 3º nível de Iniciação 

“Baile das Camacheiras” – Aluno B. S., 4º nível de Iniciação 

“Meia noite dada” – Aluno M. P., 4º nível de Iniciação 

“Menina que sabe ler” – Aluno M. G.., 4º nível de Iniciação 

“Trigo Loiro” – Aluna C. C., 1º Grau do EAE 

“Belo Infante dos meus olhos” – Aluna C. C., 1º Grau do EAE 

“Ai, borda, minha filha, borda” – Aluna S. A. e Aluno L. V., 1º Grau do EAE 

“Cantiga de Embalar” – Aluna estagiária e Aluno M. P, 4º nível de Iniciação 

“Baile da Meia Volta” – Aluno T. H. e Aluno A. P., 1º Grau do EAE 
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Durante cada performance, incluí uma legenda com o nome, nível e classe a que 

pertencem os alunos, assim como o nome da obra.  

Após finalizar a exportação do vídeo, enviei um link a cada encarregado de educação para 

ser realizada a transferência do mesmo. O feedback por parte dos alunos e dos 

encarregados de educação foi muito positivo. Todos os meus alunos que participaram 

nesta audição pediram para aprender uma das obras que ouviram no vídeo, diferente 

daquelas que já tinham tocado.  

 

4.6. Orientação e autoavaliação 

Ao longo do período de estágio pude beneficiar de diversas apreciações e 

recomendações por parte da professora orientadora científica e da professora 

orientadora cooperante. Os pareceres oferecidos pelas professoras foram muito 

importantes para a minha aprendizagem e autorreflexão.  

Durante a minha prática letiva foram oferecidas sugestões esclarecedoras por parte 

da professora orientadora científica, como por exemplo: 

- Planificar as aulas com maior detalhe e definir de forma mais clara as estratégias 

a aplicar para atingir os objetivos; 

- Ser mais coerente relativamente à quantidade de trabalho individual a solicitar ao 

aluno em cada semana; 

- Introduzir sempre algo de novo em cada aula; 

- Fazer sempre uma breve análise da estrutura das obras com os alunos; 

- Diversificar os exercícios técnicos nas aulas; 

Assistir às aulas da professora cooperante contribuiu muito para o meu 

conhecimento a nível pedagógico, pois aprendi diversas estratégias de ensino e de 

comunicação com o aluno. Isto deve-se também ao facto de a professora 

cooperante ter muitos anos de experiência docente e desenvolver um trabalho 

excelente com os seus discentes. Algumas das estratégias que observei e registei 

ao longo das aulas assistidas foram: 
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- Um conjunto de metáforas e analogias utilizadas como auxílio pedagógico para 

questões da interpretação e expressividade musical que eu não conhecia 

anteriormente; 

- A utilização do humor como ferramenta para desenvolver uma relação empática 

com o aluno e um ambiente positivo em sala de aula; 

- O encorajamento do espírito crítico, através de perguntas que façam os alunos 

refletirem sobre a própria aprendizagem; 

- Metodologias para a introdução à análise estrutural e musical das obras; 

- Formas de comunicação claras na transmissão de determinados conteúdos ao 

aluno; 

- A combinação de diferentes estratégias, a flexibilidade e a adaptação de 

abordagens a cada aluno. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de observar a lecionação de 

repertório já conhecido, ganhando novas perspetivas acerca da abordagem do 

mesmo. Também tive a oportunidade de lecionar repertório que eu nunca tinha 

abordado anteriormente e que revelou ser muito útil para o desenvolvimento 

musical e técnico dos alunos, como por exemplo as sonatinas de Carl Reinecke. 

Todas as sugestões e recomendações por parte das orientadoras foram tidas em 

conta nas aulas que planeei e lecionei ao longo do ano, tendo registado também 

todas estas observações nos relatórios. Apesar de todos os constrangimentos 

derivados da pandemia e de ter sido necessário fazer algumas alterações, consegui 

cumprir todas as atividades previstas no programa de estágio, tanto a nível de 

prática letiva, como a nível de atividades organizadas e com participação ativa. 

Consegui ainda assistir a uma aula de classe de conjunto além dos alunos da classe 

de piano. Considero que realizei uma descrição aprofundada destas atividades nos 

relatórios e um resumo claro de todo esse trabalho no corpo deste documento. O 

meu processo de prática de ensino supervisionada foi metódico e consciente, tendo 

realizado planificações pormenorizadas e incluído uma reflexão crítica no final de 

cada relatório de aula lecionada. 
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5. Reflexão final 

Após um período de oito meses de estágio, num ano verdadeiramente atípico, sinto 

que tive muitos desafios que foram além das minhas expetativas iniciais. A 

pandemia da covid-19 obrigou-nos a encontrar novas soluções e estratégias para 

um tipo de ensino que muitos de nós encarávamos como fundamentalmente 

presencial. No entanto, não considero que isso tenha tido um impacto negativo ou 

limitador no meu processo de aprendizagem, pois acabei por adquirir um 

conhecimento ainda mais abrangente no que toca à abordagem pedagógica. Nesta 

nova perspetiva de ensino, tive oportunidades de conhecer novas estratégias e de 

conhecer melhor o processo de ensino e aprendizagem numa situação atípica. 

Felizmente tive a oportunidade de lecionar algumas aulas presencialmente 

aprimorando igualmente a abordagem pedagógica padrão, que são as aulas 

presenciais. As atividades dinamizadas e organizadas em contexto de estágio 

foram também um misto de atividades presenciais e à distância, tendo sido um novo 

desafio para mim criar esta última tipologia de evento. 

Apesar de já ter tido quatro anos de experiência no ensino especializado de piano, 

raramente surgiram oportunidades para uma partilha de conhecimentos com outros 

docentes. As formações para docentes são de grande importância, nomeadamente 

para a atualização de conhecimentos e para expandir horizontes, mas não se 

comparam à observação real e prática em contexto de sala de aula. Nesse sentido, 

as aulas lecionadas por uma professora mais experiente que assisti foram uma 

mais-valia, não só para a aquisição de novos saberes, mas também para a reflexão 

sobre a minha própria prática pedagógica. 

Por fim, devo sublinhar que esta experiência foi muito positiva e enriquecedora, 

reconhecendo a excelente orientação que recebi por parte das orientadoras e as 

oportunidades de aprendizagem proporcionadas pela instituição de acolhimento e 

pelos alunos.  
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[Allegro]

Baile das Camacheiras

Tradicional madeirense (arr. Janine Fernandes)
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Baile da Meia Volta 

Tradicional do Porto Santo - Madeira (arr. Janine Fernandes)
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Diário de Bordo 

Grupo 1 

Aluna M.E. 

Data: 3 de Março de 2021 Hora: 9h30-9h45 

Tipo: Online - Individual Nível: Iniciação (N3) 

Alunos: M.E.   Peça: “Da serra veio um pastor”  

Registo 

Após alguns exercícios de aquecimento na posição dos cinco dedos, começámos por 

cantar a canção com a letra do início ao fim. Apresentei a diferença entre as ligaduras 

de expressão e de prolongação. A aluna tocou do início ao fim com a mão direita. Após 

tocar apenas a mão esquerda a aluna tocou do início ao fim com mãos juntas. Sendo 

que a aluna apresentava ainda tendência em retirar os dedos da posição, desafiei-a a 

tocar a peça de olhos fechados. Ao longo da sessão chamei também à atenção para a 

posição correta do pulso, que por vezes estava demasiado baixo.  

A primeira abordagem ao arranjo nesta sessão correu como previsto, pois está 

adequado às capacidades de leitura e técnicas da aluna. Sendo uma canção 

madeirense que a aluna já conhece muito bem também ajuda no seu processo de 

autorregulação. Ficou como trabalho de casa continuar o estudo com as mãos juntas. 

Data: 10 de Março de 2021 Hora: 9h50-10h00 

Tipo: Online - Individual Nível: Iniciação (N3) 

Alunos: M.E.   Peça: “Da serra veio um pastor”  

Registo 

Restando pouco tempo da aula, por ter sido necessário dar prioridade ao restante 

repertório, pedi apenas que a aluna cantasse uma vez a canção do início ao fim e que 

depois tocasse algumas vezes com mãos juntas. Sensibilizei a aluna para uma maior 

atenção à correta postura dos pulsos no seu estudo individual. Apesar de a aluna gostar 

da canção e apresentar interesse durante a aprendizagem em aula, precisa ainda de 

desenvolver maior autonomia no seu estudo individual.  

Data: 21 de abril de 2021 Hora: 9h15-9h40 

Tipo: Online - Individual Nível: Iniciação (N3) 

Alunos: M.E.   Peça: “Da serra veio um pastor”  

 



Registo 

Comecei por cantar as duas frases musicais com a aluna para que repetisse. À medida 

que cantava a frase musical e depois tocava ao piano, a execução tornava-se cada vez 

mais segura. Toquei a mão esquerda ao mesmo tempo que a aluna tocava a mão direita 

e depois trocámos. Após algumas repetições dos exercícios, a aluna tocou uma vez do 

início ao fim com segurança. No entanto, ao iniciar a gravação, a aluna mostrou 

nervosismo e voltou a repetir alguns erros anteriores, nomeadamente retirar os dedos 

da posição. Sendo que a aluna tinha dificuldade em encontrar a posição inicial, foi 

recomendado pela professora cooperante que não fosse feita a repetição nesta 

gravação. A aluna também sugeriu não fazer a vénia para se sentir mais segura, já que 

estaria já sentada na posição correta no início da gravação. Sendo que o toque estava 

um pouco superficial, pedi à aluna para tocar com a dinâmica mais forte, melhorando a 

sonoridade e apresentando maior confiança na sua performance. Após mais duas 

tentativas a aluna tocou com sucesso a peça do início ao fim e mostrou-se satisfeita 

com a sua performance.  

Apesar da aluna ter apresentado muita segurança na peça em aulas anteriores, foi 

possível verificar que a presença da câmara foi um fator de ansiedade durante a 

performance da aluna, talvez por ser algo do qual não estava habituada. Teria sido 

preferível realizar ensaios com a câmara em aulas anteriores, para que a aluna 

estivesse mais confortável no dia definido para a gravação final. Infelizmente não foi 

possível adiar esta gravação para a audição temática devido aos limites impostos pela 

planificação do estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 2 

Aluno M. V. 

Data: 18 de Março de 2021 Hora: 19h00-19h10 

Tipo: Online - Individual Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.V.   Peça: “Menina que sabe ler”  

Registo 

A maior parte da sua aula teve de ser dedicada à preparação das peças do concurso 

Infanto-Juvenil, pois o aluno ainda apresentava algumas dúvidas nesse repertório. Por 

esta razão, pude dedicar apenas 10 minutos à implementação do projeto.  

A partitura da peça foi entregue no final da aula anterior. Apesar de eu ter dito que não 

era necessário começar a estudá-la em casa antes desta sessão, o aluno M.V. afirmou 

que já a tinha tentado tocar em casa por curiosidade. Apesar de não conhecer a canção 

anteriormente, o aluno estava muito interessado em tocá-la por gostar da melodia e 

também pelo facto de ser a primeira vez que aprende uma peça com utilização do pedal.   

Foi feita uma leitura da mão direita. Como metodologia, cantei primeiro a canção com a 

letra para o aluno. Após cantarmos a canção algumas vezes, o aluno tocou a parte da 

mão direita ao piano. O aluno não apresentou muitas dificuldades, sendo necessário 

apenas corrigir a dedilhação algumas vezes. Ficou como trabalho de casa tornar a parte 

da mão direita mais fluente e iniciar a leitura da parte da mão esquerda. 

Data: 8 de abril de 2021 Hora: 19h00-19h15  

Tipo: Online – Individual  Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.V.   Peça: “Menina que sabe ler”  

Registo 

O aluno além de ter estudado em casa com mãos separadas como ficou combinado, 

tinha já iniciado a junção por sua iniciativa, o que reflete o seu bom nível de motivação.  

Comecei por realizar uma revisão das notas com mãos separadas. A mão direita estava 

muito segura, mas na mão esquerda apresentou alguma incerteza no ritmo e nas notas. 

Utilizei o solfejo cantado e o método de demonstração como estratégia para tornar mais 

segura a parte da mão esquerda. O aluno rapidamente conseguiu tocar com fluência a 

parte da mão esquerda. Sendo que o aluno estava ansioso por utilizar o pedal, decidi já 

introduzir este conteúdo pedagógico. Após uns exercícios introdutórios para a correta 

utilização do pedal, iniciámos a junção do pedal apenas na parte da mão esquerda. 

Primeiro introduzir a simbologia associada ao pedal na partitura. Depois, utilizei alguns 



auxílios visuais para a correta coordenação do pedal com as notas. O aluno adaptou-se 

muito facilmente, tendo tocado corretamente com pedal toda a parte da mão esquerda 

nesta sessão. Ficou como trabalho de casa continuar o estudo da mão esquerda com 

pedal e continuar a junção das duas mãos sem pedal. 

Data: 15 de abril de 2021 Hora: 19h00-19h15 

Tipo: Online - Individual Nível: Iniciação (N4)  

Alunos: M.V.  Peça: “Menina que sabe ler”  

Registo 

O aluno continua muito motivado para a aprendizagem, tendo estudado a peça com 

mãos juntas e com o pedal. Apresentou a peça no início da aula, parecendo já estar 

muito seguro das notas, do ritmo e da utilização do pedal. No entanto, será necessário 

verificar a utilização do pedal nas aulas presenciais, pelo facto de não ser possível 

visualizá-lo na imagem e também pelo facto de o som do microfone por vezes não 

permitir ouvir a duração real das notas. 

Sendo que este aluno gosta muito de ter iniciativa nas suas interpretações, perguntei se 

tinha alguma sugestão a nível de dinâmicas ou noutros aspetos. O aluno sugeriu fazer 

crescendos e diminuendos em cada frase e acrescentar uma repetição. Esta sessão foi 

dedicada à parte interpretativa e ao equilíbrio sonoro entre as duas mãos. Ficou como 

trabalho de casa continuar o estudo tendo em conta as questões interpretativas. 

Data: 22 de abril de 2021 Hora: 19h00-19h05 

Tipo: Online - Individual Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.V.  Peça: “Menina que sabe ler”  

Registo 

Dediquei apenas cinco minutos a esta sessão, devido aos limites impostos pela aula à 

distância e pelo aluno ter tocado uma vez do início ao fim sem hesitação. Como trabalho 

de casa pedi que me enviasse uma gravação audiovisual da performance, já que no 

ângulo da câmara não consigo visualizar o pedal e também não consigo ouvir com 

precisão a duração das notas. 

Data: 29 de abril de 2021 Hora: 19h00-19h05 

Tipo: Online - Individual Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.V. Peça: “Menina que sabe ler”  

 

 



Registo 

O aluno enviou uma gravação da peça no dia anterior. Pela gravação foi possível 

percecionar melhor as dinâmicas que o aluno estava a fazer e se o pedal estava a ser 

utilizado da maneira correta. A peça está muito segura, pelo que é preciso apenas 

esperar pela oportunidade de gravar uma performance no piano acústico com vista a 

sua inclusão na audição temática em formato vídeo. Não foi necessário fazer mais do 

que um pequeno ensaio de cinco minutos nesta sessão. 

Data: 7 de Maio de 2021 Hora: 19h00-19h10 

Tipo: Presencial – Individual Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.V.  Peça: “Menina que sabe ler”  

Registo 

Sendo a primeira aula presencial com esta peça, foram feitos alguns ensaios antes da 

filmagem. Foi necessário corrigir a parte do pedal, que por vezes não estava colocado 

no tempo certo. O discurso musical estava fluente, tendo sido apenas necessário corrigir 

a dedilhação num arpejo da mão esquerda, pois com a dedilhação que o aluno estava 

a utilizar por vezes não conseguia tocá-lo em legato. Gravámos duas vezes antes de ter 

uma versão da qual o aluno estava muito satisfeito, pelo que não foram necessários os 

15 minutos que estavam planeados para esta sessão. 

Data: 14 de Maio de 2021 Hora: 19h00-19h15 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.V. Peça: “Cantiga de embalar”  

Registo 

O aluno viu o vídeo comigo na aula. Quando perguntei que peça gostou mais, o aluno 

disse que gostaria muito de iniciar a peça “Cantiga de embalar” por ter gostado da 

melodia e por querer tocar a dois pianos comigo.  

O aluno já conhecia o compasso 6/8, pois já o tinha abordado nas aulas da iniciação 

musical. Para fazer uma breve revisão deste compasso, solfejámos primeiro a peça 

enquanto marcámos a pulsação. Depois, cantei a primeira frase e pedi que o aluno 

repetisse, com a letra da canção. Repetimos várias vezes a canção. Tal como fiz 

anteriormente com o aluno M.P., decidi dividir a primeira frase em duas partes 

(passarinho + vai em bando). Dividir a frase em duas partes mais curtas funcionou muito 

bem, pois o aluno conseguiu juntá-las à primeira tentativa. Ficou como trabalho de casa 

o estudo da peça com mãos separadas, 



Data: 21 de maio de 2021 Hora: 19h00-19h15 

Tipo: Presencial – Individual Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (4N) 

Alunos: M.V. Peça: “Cantiga de embalar” 

Registo 

O nível de motivação do aluno para a aprendizagem desta peça é evidente não só 

durante a sua participação nas aulas mas também pelo facto de continuar muito aplicado 

no estudo individual.  

O aluno estudou toda a peça com mãos juntas, tendo apenas alguma hesitação na parte 

rítmica. Cantei com ele cada frase antes de pedir que a executasse ao piano. O aluno 

memorizou imediatamente o ritmo correto de cada frase. Realizámos a junção com a 

parte do acompanhamento do segundo piano. A única duvida que o aluno mostrava era 

na contagem entre uma frase e outra, num momento de pausas longas. Utilizei o arpejo 

da minha mão direita como referência, tocando várias vezes esse compasso até o aluno 

memorizar auditivamente a sua entrada. Utilizei também uma referência visual, dando 

sinal de entrada. Após algumas repetições, o aluno conseguiu tocar do início ao fim sem 

eu ter que auxiliar na entrada.  

Data: 28 de maio de 2021 Hora: 19h00-19h15 

Tipo: Presencial – Individual Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (4N) 

Alunos: M.V. Peça: “Cantiga de embalar” 

Registo 

A sessão foi dedicada ao aumento do andamento geral, tendo conseguido com sucesso. 

O aluno também já não apresentava dúvidas nas entradas ou no ritmo.  

Data: 4 de junho de 2021 Hora: 19h00-19h15 

Tipo: Presencial – Individual Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (4N) 

Alunos: M.V. Peça: “Cantiga de embalar” 

Registo 

A sessão foi dedica a questões de apresentação em palco na execução a dois pianos e 

ao ensaio em contexto de performance. O aluno continua seguro na sua interpretação 

e tem mantido o seu estudo individual, assegurando uma boa qualidade de execução 

da obra.  

 

 



Data: 18 de Junho de 2021 Hora: 19h00-19h05 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.V. Peça: “Cantiga de embalar”  

Registo 

Foram feitos apenas dois ensaios, simulando a entrada no palco. O aluno está ainda 

muito seguro nesta peça, pelo que decidi dedicar o resto da aula às restantes peças do 

programa que ele irá tocar na audição do dia 29 de Junho. 

Alunos B.S. e M.P. 

Data: 18 de Março de 2021 Hora: 18h00-18h15  

Tipo: Online - Individual Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: B.S. Peça: “Baile das Camacheiras”  

Registo 

Como metodologia, cantei primeiro a canção com a letra para o aluno. Após cantarmos 

a canção algumas vezes, o aluno tocou a parte da mão direita ao piano. Ao tocar com 

a mão direita o aluno apresentou algumas imprecisões rítmicas. Foi necessário cantar 

várias vezes com o aluno uma parte mais curta para depois tocar essa mesma parte no 

piano.  

O ensino desta peça torna-se difícil à distância. Será mais fácil quando poder orientar o 

aluno presencialmente e quando a melodia estiver bem memorizada auditivamente. 

Ficou como trabalho de casa o estudo da parte da mão direita. 

Data: 18 de Março de 2021 Hora: 18h30- 18h45 

Tipo: Online - Individual Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.P.   Peça: “Cantiga de embalar”  

Registo 

Cantei cada frase com a letra da canção e pedi para o aluno repetir. O aluno, que 

imprimiu em casa a partitura nessa semana, já a tinha tentado tocar por curiosidade. 

Tocou do início ao fim com a mão direita para mostrar o que tinha já tocado em casa. 

Era evidente que o ritmo estava impreciso, mas devido ao pouco tempo disponível decidi 

focar-me na correção das notas e dedilhação durante esta sessão. Nas aulas 

presenciais então será mais fácil dedicar-me à parte rítmica. Sendo uma aula à distância 

e não sendo possível visualizar as mãos do aluno pelo ângulo da câmara, pedi que me 

dissesse oralmente os números dos dedos que está a utilizar, para verificação. 



A nível de motivação é evidente que o aluno M.P. estava ansioso por tocar esta peça, 

pois começou já a tocá-la sozinho antes do dia da aula, apesar de eu ter dito que não 

era necessário começar já a estudá-la. Ficou como trabalho de casa o estudo da parte 

da mão esquerda. 

Data: 8 de abril de 2021 Hora: 18h00-18h15  

Tipo: Online – Individual Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: B.S.   Peça: “Baile das Camacheiras”  

Registo 

O aluno apresenta um bom nível de motivação para a aprendizagem, tendo apresentado 

já a parte da mão direita de forma fluente. Foi feita uma leitura da mão esquerda, onde 

o aluno não apresentou dificuldades. Ao iniciar a junção, foram evidentes as 

dificuldades, devido à sincope. Se as dificuldades se mantiverem na próxima sessão, 

será uma opção simplificar o arranjo, nomeadamente a parte da mão esquerda. Na 

próxima sessão, que será presencial, irei verificar com maior certeza se existirá 

necessidade de simplificação do arranjo. Ficou como trabalho de casa a continuação do 

estudo com mãos juntas. 

Data: 8 de abril de 2021  Hora: 18h30- 18h45  

Tipo: Online – Individual  Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.P.   Peça: “Cantiga de embalar”  

Registo 

O aluno continua com um bom nível de motivação, tendo estudado a peça em casa já 

com mãos juntas. Foi feita primeiro uma revisão das notas com mãos separadas e 

depois com mãos juntas. Como estratégia para tornar o ritmo mais preciso, cantámos 

uma frase de cada vez repetindo-a de seguida ao piano. Dividi a primeira frase em duas 

partes mais curtas (pa-ssa-ri-nho   + vai em ban-do) para ser mais fácil memorizar e 

reproduzi-la corretamente. Após algumas repetições desta metodologia, o aluno 

conseguiu tocar uma vez do início ao fim com o ritmo correto. 

Data: 13 de abril de 2021 Hora: 17h00-17h50  

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.P.  Peça: “Cantiga de embalar” e “Meia noite dada” 

Registo 

O aluno estava já seguro na sua parte da “Cantiga de embalar”, pelo que ficou 

combinado gravar já na próxima aula. No entanto, tive de alertar várias vezes para a 



postura dos pulsos, pois o aluno ainda tem tendência em tê-los demasiado baixos 

durante a execução. Durante as aulas online não foi possível controlar a questão da 

postura, devido à impossibilidade de colocar a câmara num plano ideal. Foram feitos 

alguns ensaios, trabalhando os aspetos como o toque e fraseado.  

Decidi iniciar um novo arranjo, desta vez selecionado pelo aluno. O aluno escolheu a 

peça “Meia-noite dada” por ser uma melodia já conhecida. Após cantar várias vezes a 

canção com a letra, foi realizada uma primeira leitura com mãos separadas. Após cantar 

algumas vezes as primeiras duas frases, o aluno conseguiu reproduzir e memorizá-la 

rapidamente. Foi capaz de cantar a canção do início ao fim e depois tocar com a mão 

direita. 

O aluno não apresentou muita dificuldade na execução com a mão esquerda, pelo que 

ficou como trabalho de casa iniciar o processo de memorização com mãos separadas. 

Data: 16 de abril de 2021 Hora: 15h40-16h00 

Tipo: Presencial - Individual Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: B. S.   Peça: “Baile das Camacheiras”  

Registo 

O aluno ainda apresentava muitas dificuldades em sincronizar as duas mãos nesta 

versão do arranjo. Decidi modificar este arranjo, substituindo as mínimas por semibreves 

na mão esquerda.  

Após tocar várias vezes com mãos separadas, cantando a canção ao mesmo tempo, foi 

possível realizar uma leitura correta do início ao fim com mãos juntas. A metodologia de 

cantar a canção enquanto o aluno me acompanha com a mão esquerda também foi 

muito eficaz para auxiliar no sincronismo. Ficou definido como trabalho de casa o estudo 

com mãos juntas. 

Data: 20 de abril de 2021 Hora: 17h00-17h30 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.P. Peça: “Cantiga de embalar” e “Meia-noite dada” 

Registo 

 Sendo que o aluno já estava preparado, foi decidido realizar a gravação da peça 

“Cantiga de embalar” para a audição temática. Foi feito um ensaio e depois filmámos. 

Após a primeira performance, o aluno disse ter antecipado uma nota numa das entradas, 

pedindo para fazer uma segunda gravação. Chamei à atenção para a postura dos 

pulsos, pois o aluno ainda tinha tendência em tê-los demasiado baixos durante a 



execução. Recomendei que seguisse auditivamente o arpejo da minha mão direita como 

referência em vez de contar os tempos. O aluno tocou sem nenhuma hesitação na 

segunda vez. Sendo que o aluno estava já satisfeito com a sua performance, decidi 

continuar o trabalho da peça “Meia-noite dada”.  

O aluno tinha estudado a peça, mostrando já muita segurança com mãos separadas. É 

evidente que ainda se encontra num bom nível de motivação. Toquei a parte da mão 

esquerda ao mesmo tempo que ele tocava a mão direita. Depois, o aluno tocou 

lentamente com mãos juntas do início ao fim. Ficou como trabalho de casa estudar todo 

o arranjo com mãos juntas. 

Foi decidido alongar a duração prevista para esta sessão para 30 minutos, tendo em 

conta o tempo necessário para a gravação e também para continuar o trabalho do 

segundo arranjo. 

Data: 23 de abril de 2021 Hora: 15h40-16h00 

Tipo: Presencial - Individual Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: B. S.   Peça: “Baile das Camacheiras”  

Registo 

O aluno continua motivado para a aprendizagem, tendo estudado a peça em casa e 

apresentando segurança na execução com mãos juntas durante a aula. Esta sessão foi 

dedicada a questões interpretativas, do toque e equilíbrio sonoro entre as duas mãos.  

Data: 27 de abril de 2021 Hora: 17h00-17h15 

Tipo: Presencial - Individual Nível: Iniciação (N4) Local: Funchal 

Alunos: M.P.  Peça: “Meia-noite dada” 

Registo 

A aula ocorreu no Funchal noutro horário do habitual, devido ao recolher obrigatório. O 

aluno tem alguma dificuldade ainda no ritmo e na leitura, apesar de ter estudado em 

casa. Cantei a melodia para repetir. Toquei com o aluno as mãos separadas, repetimos 

várias vezes cada frase cantando e depois tocando. No final da aula já conseguiu tocar 

a primeira frase. Ficou para estudar o resto da peça com mãos juntas. 

Data: 30 de abril de 2021 Hora: 18h00-18h30 

Tipo: Presencial – Individual Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: B.S. Peça: “Baile das Camacheiras”  

 



Registo 

Tendo terminado o tempo de recolher obrigatório na RAM, as aulas voltaram a ser no 

horário original do ano letivo, isto é, às 18h00 em formato partilhado com o aluno M.P. 

Foram feitos apenas dois ensaios, pois o aluno já estava muito seguro na execução de 

memória, com um bom toque e discurso musical fluente. Ficou combinado fazer a 

gravação da performance na próxima sessão.  

 

Data: 7 de maio de 2021 Hora: 18h00-18h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.P. e B.S.  Peça: “Meia-noite dada”, “Baile das Camacheiras” e “Menina que 

sabe ler” 

Registo 

O aluno M.P. tinha estudado em casa, pois apresentou segurança na execução com 

mãos juntas. No entanto, hesitava antes da última frase, diminuindo também o 

andamento. Trabalhei com o aluno aquela frase, pedindo que tocasse com mãos 

separadas várias vezes e que cantasse também a canção. O aluno também ainda 

apresentava tendência em tocar com os pulsos baixos e em curvar as costas. Sendo o 

último dia para poder fazer o vídeo que iria ser incluído na audição temática, foi decidido 

tocar a peça num andamento mais lento, para conseguir uma versão fluente da qual o 

aluno estava satisfeito. Após esta experiência, irei fazer uma revisão deste arranjo, 

alterando a dedilhação da primeira nota da última frase, pois foi possível verificar que 

se tornava desnecessariamente difícil para o aluno. A próxima vez que iniciar o processo 

de ensino-aprendizagem deste arranjo com outro aluno irei utilizar uma nova versão, de 

forma a evitar uma mudança de posição que se revelou ser muito difícil durante a 

execução com mãos juntas (compasso nº7). 

O aluno B.S. conseguiu fazer uma boa gravação áudio e vídeo da peça “Baile das 

Camacheiras” à primeira tentativa. O aluno ficou satisfeito com a gravação e decidimos 

começar uma nova peça selecionada pelo aluno, “Menina que sabe ler”. Este aluno 

gostou muito da melodia e do facto de ter a utilização do pedal, apesar de não conhecer 

a canção anteriormente. Iniciei com a metodologia de cantar com o aluno a canção antes 

de começar a tocar. Dividi a canção em quatro frases e cantámos uma frase de cada 

vez para depois tocar ao piano com a mão direita. No final da aula o aluno já conseguiu 

tocar tudo com a mão direita do início ao fim com o ritmo e notas corretas. Houve ainda 

tempo para fazer uma leitura da mão esquerda até ao fim. Ficou como trabalho para 

casa estudar a peça com mãos separadas e iniciar a sua memorização. 



Data: 14 de Maio de 2021 Hora: 18h00-18h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.P. e B.S. Peça: “Menina que sabe ler” e “Baile da meia-volta”  

 

Registo 

Começámos por assistir ao vídeo da audição temática juntos. O aluno M.P. 

imediatamente comentou a sua própria postura durante a performance, reparando nos 

pulsos que estavam baixos e nas costas que não estavam direitas. O aluno pareceu ter 

tido verdadeira noção da sua postura apenas quando viu o vídeo, apesar de eu ter 

chamado à atenção em aulas anteriores. A realização do vídeo e a sua visualização 

acabou por ter um impacto positivo na aprendizagem, pois o aluno está mais consciente 

daquilo que deve melhorar.  

Quando perguntei qual a peça que gostaram mais e que gostariam de aprender, 

disseram que gostaram muito do “Baile de meia-volta”. Os alunos tiraram fotocopia da 

peça, mas não tivemos tempo para iniciá-la nesta sessão. Desafiei-os a começar uma 

leitura em casa. 

Durante o resto da sessão trabalhei a peça “Menina que sabe ler” com o aluno B.S.. O 

aluno continua muito motivado para o estudo, tendo já memorizado em casa toda a parte 

da mão direita de forma segura. Trabalhámos a mão esquerda e iniciámos o processo 

de memorização dos arpejos. Toquei com ele no outro piano as mãos separadas. 

Depois, introduzi a leitura com mãos juntas, lendo uma nota de cada vez numa leitura 

vertical. O aluno rapidamente se habituou à leitura das duas mãos, tendo tocado a 

primeira frase muito lentamente (leitura nota a nota). Como estratégia para tornar o 

discurso musical mais fluente, o aluno tocou a parte da mão esquerda enquanto eu 

cantava uma frase com a letra da canção. Após algumas repetições, o aluno conseguiu 

juntar as duas mãos da primeira frase com maior fluência. O mesmo foi feito para as 

outras três frases. Começámos o processo de memorização das duas mãos juntas. O 

aluno tocou várias vezes a primeira frase e depois tocou sem olhar para a partitura.  

Foi interessante observar que quando o aluno B.S. chegou à terceira frase e ficou com 

dúvidas em como prosseguir, teve a iniciativa de cantar a canção com a letra enquanto 

tocava com as duas mãos. Ao cantar ao mesmo tempo a canção, o aluno conseguiu 

prosseguir corretamente com mãos juntas até ao fim. 



No final da aula, após o aluno B.S. arrumar as suas coisas, saiu da sala a cantar a 

canção. Isto demonstra que a melodia não só é do agrado deste aluno, mas também de 

fácil assimilação. 

Data: 21 de maio de 2021 Hora: 18h00-18h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (4N) 

Alunos: B.S. e M.P. Peça: “Baile da meia-volta” e “Menina que sabe ler” 

Registo 

Iniciei o trabalho da peça “Baile da meia-volta”. Os alunos estavam muito motivados 

para a aprendizagem da peça apesar de não a conhecerem anteriormente, tendo já 

tentado tocá-la em casa. Comecei por cantar a melodia por frases com o nome das 

notas para os alunos repetirem. Depois foi feita uma leitura com a mão direita. Após 

conseguirem tocar individualmente quatro compassos com a mão direita, 

experimentámos juntar com os dois pianos, já que os alunos estavam desejosos de 

tocarem juntos. Ao apresentarem alguma hesitação na contagem dos tempos, os alunos 

repetiram, desta vez com o meu auxílio na contagem em voz alta. Após tocarem uma 

pauta com a mão direita com fluência, repetiram enquanto eu toquei a parte da mão 

esquerda. Desta forma os alunos começam a assimilar a peça auditivamente. Após 

algumas repetições conseguiram tocar juntos toda a primeira pauta com mãos 

separadas. Ficou como trabalho de casa estudar a segunda pauta com mãos 

separadas. 

Continuei o trabalho da peça “Menina que sabe ler” com o aluno B.S.. O aluno tocou-a 

muito em casa e já conseguia tocar com mãos juntas num andamento rápido e de 

memória. Introduzi o pedal, explicando primeiro como deve utilizá-lo. Depois, o aluno 

tocou o primeiro compasso com a mão esquerda e com pedal. Como apresentava 

alguma dificuldade, decidi utilizar o auxílio visual para indicar o momento em que o aluno 

deve baixar ou levantar o pedal, através de cores na partitura. O aluno B.S. conseguiu 

tocar mais facilmente a mesma passagem. No final da aula conseguiu tocar do início ao 

fim com pedal e mãos juntas, tendo só algumas hesitações na mudança de arpejo da 

mão esquerda. Ficou decidido realizar uma repetição nesta peça, com vista a aumentar 

a duração da performance no concerto de alunos do dia 8 de Junho.  

Data: 28 de maio de 2021 Hora: 18h00-18h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (4N) 

Alunos: B.S. e M.P. Peça: “Baile da meia-volta” e “Menina que sabe ler” 

 



Registo 

O aluno B.S. continua muito motivado para o estudo, sendo já capaz de tocar a peça 

“Menina que sabe ler” com segurança e com o pedal incluído. Dediquei esta sessão ao 

trabalho do equilíbrio sonoro entre as duas mãos, com o objetivo de salientar a melodia.  

Ambos os alunos também estudaram a peça “Baile da meia-volta”, tendo-a já preparada 

com mãos separadas. Ao tocarem foi possível verificar que tinham dúvidas na contagem 

dos tempos nas notas longas. Auxiliei com um sinal de entrada, através do gesto. Após 

algumas repetições os alunos começaram a memorizar auditivamente os pontos em que 

recomeçavam a tocar a melodia. Ficou como trabalho de casa iniciar a junção com as 

duas mãos. 

Data: 4 de junho de 2021 Hora: 18h00-18h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (4N) 

Alunos: M.V. e B.S. Peça: “Baile de meia-volta” e “Menina que sabe ler” 

Registo 

Os alunos continuam motivados para o estudo da peça a dois pianos, tendo já iniciado 

a junção com mãos juntas em casa. Primeiro tocaram separadamente. Depois, foi feita 

uma leitura da primeira parte com mãos juntas. Ficou como trabalho de casa o estudo 

com mãos juntas da segunda parte. 

O resto da sessão foi dedicada ao ensaio da peça “Menina que sabe ler”, sendo esta a 

última aula que o aluno B.S. irá ter antes de a tocar num concerto de alunos. Apesar de 

o aluno apresentar segurança na peça, pedi como trabalho de casa uma gravação, 

como forma de ajudar na preparação psicológica para o concerto, já que será a sua 

primeira performance em público. 

Data: 11 de junho de 2021 Hora: 18h00-18h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (4N) 

Alunos: B.S. e M.P. Peça: “Baile da meia-volta”  

Registo 

Foi feita primeiro uma revisão com mãos separadas e depois juntas. Tal como 

aconteceu com os alunos T.H. e A.P., estes alunos começaram a encarar esta peça 

como um jogo, pedindo sempre para tentar outra vez quando não estavam 

sincronizados. Quando conseguiram tocar até ao fim com sincronismo, começaram a 

celebrar o feito. Ficou como trabalho de casa o estudo da peça com mãos juntas com 

vista a aumentar a andamento. 



Data: 18 de junho de 2021 Hora: 18h00-18h10 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: Iniciação (N4) 

Alunos: M.P. e B.S. Peça: “Baile de meia-volta”  

Registo 

A aula foi dedicada maioritariamente ao ensaio da peça erudita que o M.P. irá tocar na 

audição do dia 29 de junho pelo que foram dedicados apenas 10 minutos à 

implementação do projeto. Os alunos ainda apresentavam algumas dúvidas na 

contagem das notas longas. Em vez de contarem os tempos, sugeri que ouvissem a 

frase do colega e tentassem seguir a melodia. Os alunos conseguiram rapidamente 

memorizar auditivamente a parte do colega e ultrapassar essa dificuldade. Após 

tocarem novamente, desta vez com sincronismo, dei por terminada a aprendizagem 

desta obra. Sendo a última sessão, considero que estes dois alunos conseguiram tocar 

todas as peças planeadas com sucesso. 

 

Alunos A.P e T.H. 

Data: 12 de Março de 2021 Hora: 17h00 - 17h40 

Tipo: Presencial - Partilhada   Local: Câmara de Lobos   Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P.  Peça: “Baile da meia-volta”  

Registo 

Os alunos apresentaram entusiasmo pela aprendizagem desta nova peça. O aluno A.P. 

comentou que nunca tinha conhecido uma canção do Porto Santo anteriormente e que 

estava muito curioso por tocá-la. O aluno T.H. estava muito empolgado também por ser 

a primeira vez que iria tocar a dois pianos com um colega. Ambos os alunos gostaram 

da melodia e do acompanhamento da mão esquerda. Comecei por cantar a melodia por 

frases com o nome das notas, para os alunos repetirem.  A nível de leitura das mãos 

separadas, não apresentaram dificuldades, exceto numa dedilhação na parte do piano 

1. Para facilitar a execução, eliminei uma incómoda mudança de posição na mão direita 

(compasso nº16). Na parte do segundo piano observei que existia uma mudança de 

posição que estava a ser incómoda para o aluno, pelo que alterei a dedilhação de forma 

a manter a mesma posição (compasso nº 12). 

Ao fazer uma tentativa de tocar em conjunto com mãos separadas, os alunos estavam 

muito concentrados em tentar chegar juntos ao final da peça, pedindo para repetir várias 

vezes até conseguirem.  Tive de corrigir pontualmente o ritmo e algumas alterações. O 



aluno A.P. apresentava tendência em se esquecer do fá sustenido e ambos os alunos 

tiveram alguns lapsos na contagem dos tempos. A nível de motivação, foi possível 

observar pelas suas reações que os alunos estavam muito interessados na 

aprendizagem da nova peça e que queriam estudá-la em casa. Acabei por exceder mais 

uns minutos na sessão planeada, atendendo aos pedidos feitos pelos alunos em 

continuar. 

Data: 19 de Março de 2021 Hora: 17h00-17h10 

Tipo: Presencial - Partilhada   Local: Câmara de Lobos   Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Baile da meia-volta”  

 

Registo 

A maior parte desta aula teve de ser dedicada forçosamente ao restante programa, pelo 

que a sessão de implementação do projeto teve de ser mais curta. Apesar do aluno T.H. 

ter sido habitualmente um aluno pouco dedicado ao estudo individual antes da 

implementação deste projeto, acabou por estudar toda a peça “Baile da meia-volta” em 

casa com mãos juntas desde a última sessão. Primeiro pedi que tocasse com mãos 

separadas e notei em algumas irregularidades no ritmo da mão direita, principalmente 

no ritmo de colcheia e duas semicolcheias. Após uma breve demonstração, o aluno 

rapidamente relembrou-se de como deveria executar o ritmo. De seguida, o aluno tocou 

com as duas mãos e conseguiu tocar com fluência tendo pouca hesitação, pelo que se 

confirmou o facto de ter estudado muito em casa. Tocou depois com metrónomo, com 

vista a tocar com o colega na aula seguinte. 

Sendo que o aluno A.P. estava a necessitar de um maior apoio à aprendizagem do 

repertório da prova de aferição, decidi deixar de parte a implementação do projeto com 

este aluno nesta sessão. 

Data: 9 de abril de 2021 Hora: 17h00 - 17h30   

Tipo: Presencial - Partilhada   Local: Câmara de Lobos 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Baile da meia-volta”  

Registo 

O aluno T.H. estava ainda muito seguro da sua parte. Dediquei mais tempo da sessão 

ao aluno A.P. que ainda apresentava dificuldades na junção das duas mãos. Como 

estratégia trabalhei secções mais curtas antes de pedir ao aluno que tocasse do início 

ao fim. No final da aula o aluno estava já mais seguro da sua parte, ficando como 

trabalho de casa assimilá-la através do estudo individual. 



Data: 23 de abril de 2021 Hora: 17h00-17h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Baile da meia-volta”  

Registo 

Sendo que os dois alunos já estavam à vontade com a execução com mãos juntas da 

sua parte, iniciei a junção dos dois pianos. Comecei por pedir que os alunos tocassem 

a sua parte individualmente, onde tive de corrigir algum ritmo da parte do aluno A.P. 

assim como o fá sustenido (por vezes ainda tocava fá natural). Através do auxílio visual 

na partitura, tentei salientar ainda mais essa nota com lápis de cor. Depois, dividi a peça 

em várias partes e começámos a junção.  

O aluno T.H. manteve o seu estudo individual estes dias, pelo que ainda estava muito 

seguro na sua parte. Toquei juntamente com o aluno A.P. para ajudá-lo a manter o 

tempo correto, pois tinha tendência a perder-se na contagem. O aluno mencionou que 

fica distraído ao ouvir a parte do colega e que se esquece de continuar a tocar. No geral, 

a nível de junção, a segunda pauta foi mais difícil que a primeira. No entanto, os alunos 

já conseguiram tocar as duas pautas juntos nesta aula com algum sincronismo. Estavam 

muito entusiasmados por terem finalmente tocado com mãos juntas a dois pianos e 

gostaram muito do resultado. Ao longo da aula foram feitos vários comentários positivos 

pelos dois alunos, como por exemplo: “Esta música fica muito fixe com os dois pianos!”.  

Apesar das dificuldades que o aluno A.P. tem tido, a sua motivação e a sua dedicação 

ajudaram a que rapidamente assimilasse a peça. 

Data: 30 de abril de 2021 Hora: 17h00-17h30  

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Baile da meia-volta”  

Registo 

Foram feitos vários ensaios com vista a gravar a performance na próxima aula. Foram 

introduzidos alguns aspetos sobre a apresentação em palco na execução a dois pianos, 

isto é, a vénia ao mesmo tempo, o sinal de entrada, certificar-se que o colega está 

preparado antes de fazer a contagem e levantar as mãos ao mesmo tempo no final da 

peça.  

Primeiro, foram feitos dois ensaios em que as maiores dificuldades foram o sincronismo, 

principalmente na entrada e nos acordes da mão esquerda. O aluno A.P., apesar de ter 

estudado a peça em casa estas semanas, tinha ainda tendência em entrar no tempo 



errado ou a tocar um acorde em atraso. O sentido rítmico sempre foi uma dificuldade do 

aluno A.P. desde o início dos seus estudos musicais, mas um ponto forte no caso do 

aluno T.H.. Apesar disso, sinto que o sentido rítmico do aluno A.P. tem melhorado muito 

desde que iniciou os ensaios desta peça a dois pianos. 

Foi evidente a motivação para tocar a peça e realizar o vídeo. Os alunos divertiam-se 

muito a tocar, encarando a performance como um jogo ou um desafio na tentativa de 

chegar ao fim com sincronismo. 

Data: 7 de maio de 2021 Hora: 17h00-17h50  

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Baile da meia-volta” e “Ai borda minha filha, borda borda” 

Registo 

Apesar de terem a partitura do “Baile da meia-volta”, os alunos orgulhosamente 

afirmaram já saber a música de cor e que iriam tentar tocá-la de memória. Foi necessário 

repetir a filmagem várias vezes devido a alguns erros de contagem dos tempos. No 

entanto, os alunos não mostravam nenhum cansaço a cada repetição, apenas 

entusiasmo pelo desafio. Após uma boa versão da gravação, sugeri pararmos, mas os 

alunos queriam fazê-la novamente porque, nas suas palavras, gostavam tanto da peça 

que queriam tocá-la novamente. Concordei que podiam tocar novamente, até sentirem 

que tinham a melhor versão. Após algumas repetições decidi mostrar as gravações para 

escolherem a que gostavam mais. 

Dando como finalizada a peça “Baile da meia-volta”, iniciei uma nova peça selecionada 

por eles. Os alunos escolheram a peça “Ai, borda, minha filha, borda. O aluno T.H. disse 

ser uma das suas canções preferidas quando era mais pequeno, enquanto o aluno A.P. 

estava muito interessado em tocar mais uma peça madeirense a dois pianos. Comecei 

por cantar a primeira frase e depois pedir que tocassem apenas a mão direita, um de 

cada vez. Depois, tocaram ao mesmo tempo, havendo alguma hesitação no ritmo que 

foi prontamente corrigido. Depois, a mesma metodologia foi repetida na segunda frase. 

De seguida, toquei a parte da mão esquerda do aluno T.H. (piano 2), ao mesmo tempo 

que os dois tocavam a melodia. Após utilizar a mesma metodologia para a segunda 

pauta, os alunos tocaram uma vez do início ao fim com mãos separadas. 

Os alunos ao longo da sessão deram feedback positivo. O aluno A.P. com admiração 

comentou “Esta música com os dois pianos faz muito mais sentido!” afirmando também 

que a canção tradicional tocada com este arranjo a dois pianos suscitava maior 

interesse do se fosse apenas cantada. Notei uma motivação muito grande, de já 



quererem tocar com mãos juntas apesar de ser uma peça nova, porque queriam já ouvir 

o resultado final.  

Aproveitando a grande motivação dos alunos e o facto de já terem o repertório da prova 

de aferição mais seguro, decidi dedicar o resto da aula a este arranjo. No final da aula 

(50 minutos), dedicada exclusivamente aos dois arranjos do projeto, os alunos 

expressaram a sua tristeza por ter acabado, afirmando que queriam continuar a tocar. 

Data: 14 de maio de 2021 Hora: 17h00-17h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Ai borda minha filha, borda borda” 

Registo 

Vimos em conjunto o vídeo da audição temática. Os alunos estavam muito animados, 

cantando a melodia ao mesmo tempo que ouviam a sua gravação do “Baile de meia-

volta”.  Os alunos também se riram e comentaram as dificuldades que tiveram nas 

tentativas que não ficaram no vídeo final. 

Quando os alunos conseguiram tocar individualmente com alguma fluência, deixei-os 

tocar juntos apenas a mão direita da sua parte. Quando conseguiram tocar juntos até 

ao fim com as notas corretas o aluno A.P. comentou “Ganhámos professora!” como se 

tratasse de um jogo. Após conseguirem tocar com fluência algumas vezes com mãos 

separadas do início ao fim, juntámos as duas mãos uma frase de cada vez. No final da 

sessão os alunos conseguiram tocar uma vez lentamente com mãos juntas com o ritmo 

e as notas corretas. 

Data: 28 de maio de 2021 Hora: 17h00-17h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Ai borda minha filha, borda borda” e “Menina que sabe ler” 

Registo 

Os alunos continuam motivados para a aprendizagem, tendo estudado a peça “Ai borda 

minha filha, borda borda” em casa ao longo destas semanas. Os alunos já conseguiam 

tocar com fluência com mãos juntas, mas num andamento um pouco lento. Cantámos 

a canção para os alunos interiorizarem melhor o andamento. Expliquei que neste 

momento as frases estavam demasiado lentas e que o objetivo seria aumentar a 

velocidade nas próximas sessões. 



Os alunos sugeriram gravar as suas partes no smartphone para depois treinarem em 

casa ao mesmo tempo que a gravação do colega. Fizemos a gravação áudio e 

conseguiram gravar à primeira tentativa. 

Sendo que estão quase a terminar a aprendizagem desta peça, iniciei o trabalho com 

um novo arranjo à sua escolha. Os alunos escolheram o arranjo “Menina que sabe ler”, 

não só por gostarem da melodia mas também por terem curiosidade em utilizar pela 

primeira vez o pedal. Os alunos estavam desejosos de iniciar, já que nunca tinham 

utilizado o pedal de ressonância anteriormente. Comecei por cantar a canção algumas 

vezes para repetirem. Depois, tocaram uma frase de cada vez. No início fizeram várias 

vezes o mesmo erro de tocar si natural em vez de si bemol. Como estratégia realizei 

uns exercícios de preparação para a posição dos cinco dedos com o si bemol. Depois, 

fizeram uma leitura da mão direita até ao fim. Ficou como trabalho de casa aumentar o 

andamento da peça “Ai, borda minha filha, borda borda” e iniciar a leitura da parte da 

mão esquerda do arranjo “Menina que sabe ler”. 

Data: 4 de junho de 2021 Hora: 17h00-17h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Ai borda minha filha, borda borda” e “Menina que sabe ler” 

Registo 

Os alunos tocaram a peça “Ai borda minha filha, borda borda” num andamento rápido e 

com um bom sincronismo. Corrigi apenas alguns aspetos, nomeadamente o equilíbrio 

sonoro entre as duas mãos. Após algumas orientações os alunos tocaram uma boa 

interpretação, dando por finalizada a aprendizagem deste arranjo. Dediquei o resto da 

sessão à peça “Menina que sabe ler”. 

Os alunos realizaram o estudo individual da mão esquerda como estava definido, sendo 

capazes já de tocar a peça “Menina que sabe ler” com mãos separadas de forma fluente. 

Foi feita uma primeira leitura com mãos juntas. Ficou como trabalho de casa iniciar o 

processo de memorização com mãos juntas para depois facilitar a junção com o uso do 

pedal. 

Data: 11 de junho de 2021 Hora: 17h00-17h30 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Câmara de Lobos Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Menina que sabe ler” 

 

 



Registo 

Os alunos tinham estudado em casa toda a peça com mãos juntas, sendo já capazes 

de tocar de cor. Expliquei a simbologia referente ao pedal e realizámos alguns exercícios 

introdutórios. Tocaram primeiro a parte da mão esquerda com pedal e depois com mãos 

juntas. Os alunos conseguiram tocar com pedal do início ao fim com alguma facilidade. 

Ficou como trabalho de casa estudar a peça com pedal de forma a ganhar maior 

automatismo. 

Data: 18 de Junho de 2021 Hora: 17h00-17h10 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Menina que sabe ler”  

Registo 

A maior parte da aula teve de ser forçosamente dedicada ao ensaio das restantes peças 

de repertório dos alunos pertencentes ao programa, pelo que pude apenas dedicar 

cerca de 10 minutos à implementação do projeto. Foi possível observar que os alunos 

cumpriram o seu estudo individual da peça “Menina que sabe ler”, pois estava já muito 

segura. Foram feitas algumas correções breves à utilização do pedal, pois não estavam 

a levantá-lo no momento certo em alguns compassos. Os restantes minutos foram 

dedicados à questão do toque e ao equilíbrio sonoro entre as duas mãos.  

Data: 24 de junho de 2021 Hora: 17h00-17h10 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: T.H. e A.P. Peça: “Menina que sabe ler”  

Registo 

Esta sessão teve uma duração mais curta do que aquela planeada, dedicando apenas 

10 minutos à implementação do projeto. Estando terminada a aprendizagem do arranjo 

e sendo a última aula do ano letivo, decidi dar prioridade ao restante repertório, assim 

como às orientações para o estudo nas férias. Os alunos tocaram algumas vezes a peça 

“Menina que sabe ler”, podendo observar um bom equilíbrio sonoro e automatização do 

pedal. Devido ao bom nível de motivação e à dedicação que tiveram estes dois alunos, 

conseguiram montar três arranjos em relativamente pouco tempo. 

 

 

 



Aluna A.C. 

Data: 8 de Março de 2021 Hora: 17h30-17h45 

Tipo: Online – Individual Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Trigo Loiro”  

Registo 

Comecei por cantar com a aluna uma frase de cada vez com a letra da canção. Depois 

a aluna tocou-a com mãos separadas. Não teve muita dificuldade na leitura. Ficou como 

trabalho de casa memorizar a peça com mãos separadas, para na próxima aula ser 

mais fácil realizar a junção. O arranjo pareceu ser bastante acessível para ela, pelo que 

muito brevemente iremos iniciar um novo. 

Data: 15 de Março de 2021 Hora: 17h30-17h45 

Tipo: Online – Individual Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Trigo Loiro”  

Registo 

A aluna efetuou o trabalho de casa de memorizar as mãos separadas. A aluna tocou de 

cor as mãos separadas sem nenhuma hesitação. Foi realizada a junção, uma frase de 

cada vez. Apresentei de forma breve o conceito de música polifónica.  

A aluna apresenta muita motivação para a aprendizagem, pois foi possível verificar não 

só o seu entusiamo na aula mas também a sua dedicação ao estudo em casa. Ficou 

como trabalho de casa estudar a peça com mãos juntas. 

Data: 12 de abril de 2021 Hora: 16h00-16h30 

Tipo: Presencial – Individual  Local: Funchal 

Alunos: A.C. Peças: “Trigo Loiro” e “Belo Infante dos meus olhos” 

Registo 

A aluna mostrou o trabalho que fez na interrupção letiva, tocando a peça “Trigo Loiro”. 

Tendo já realizado uma boa performance desse arranjo, decidi iniciar com a peça “Belo 

Infante dos meus olhos”.  

A aluna também não conhecia a canção “Infante dos meus olhos”, mas disse que gostou 

ao ouvir a minha interpretação quando a apresentei. Cantámos primeiro a canção com 

a letra. A peça é mais complexa do que a anterior, pelo que foquei esta sessão apenas 

na leitura da mão direita.  Foi necessário recorrer ao canto e aprender o ritmo de forma 

mais auditiva.  



Desafiei a aluna a escolher as dinâmicas a aplicar no arranjo “Trigo Loiro” a seu gosto, 

como trabalho de casa. Se a aluna estiver preparada esse arranjo será gravado na 

próxima sessão. Ficou também como trabalho para casa estudar a peça “Belo Infante 

dos meus olhos” com mãos separadas. 

Data: 26 de abril de 2021 Hora: 19h00-19h15 

Tipo: Presencial - Individual  

Alunos: A.C.   Peça: “Trigo Loiro” e “Belo Infante dos meus olhos” 

Registo 

Foi feita a gravação vídeo e áudio da performance da peça “Trigo Loiro” já com as 

dinâmicas escolhidas pela aluna (forte na primeira vez e piano na repetição). A aluna 

ficou satisfeita com o resultado após ouvir a terceira gravação. 

Dediquei o resto do tempo da sessão à segunda peça, “Belo Infante dos meus olhos”. 

A aluna tinha algumas dificuldades principalmente no início (tocava a semínima no 

primeiro compasso como se fosse uma colcheia). Tinha dificuldade em cantar a melodia 

também, pois era mais complexa. Dividi a peça em várias secções mais pequenas, 

cantei várias vezes com a aluna e toquei também com ela. Cantámos a melodia 

enquanto eu tocava a mão esquerda e juntámos as duas mãos por pequenas secções 

selecionadas de acordo com a posição da mão.  

No final da sessão a aluna conseguiu executar a peça com mãos juntas com segurança. 

A aluna também preferiu não diversificar as dinâmicas nesta peça, para poder 

concentrar-se mais nas duas vozes. Ficou como trabalho de casa preparar a peça com 

vista a sua gravação na próxima sessão. 

Data: 3 de maio de 2021 Hora: 16h00-16h30 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Belo Infante dos meus olhos” e “Menina que sabe ler” 

Registo 

Ao fazer um ensaio da peça “Belo Infante dos meus olhos”, reparei que as tercinas não 

estavam a ser tocada de forma regular. Como estratégia cantei a canção com a aluna e 

depois toquei toda a parte da mão direita juntamente com a aluna enquanto marquei a 

pulsação. Após estes exercícios a aluna conseguiu ultrapassar aquela dificuldade 

rítmica. Sendo que a aluna já estava preparada, comecei as filmagens. À terceira 

tentativa a aluna tocou a peça sem nenhuma hesitação. Ouvimos a gravação e a aluna 

estava contente com a sua interpretação, afirmando que “correu muito bem”. 



Sendo que a aluna já tinha terminado dois arranjos e estava num bom ritmo de 

aprendizagem em relação ao programa da prova de aferição, decidi iniciar um novo 

arranjo desta vez à escolha da aluna. A aluna decidiu começar a peça “Menina que sabe 

ler”, expressando também o seu desejo de eventualmente aprender todas. 

Começámos por cantar a peça “Menina que sabe ler” por frases. Cantei e a aluna repetiu 

com a letra da canção. Depois de cantar uma vez do início ao fim, pedi que a aluna 

tocasse com apenas a mão direita. Teve só alguma hesitação por causa do si bemol, 

pois era uma posição nova para a aluna. Aprendemos uma frase de cada vez, cantando 

e depois tocando. A aluna mostrou facilidade na leitura da mão esquerda, percebendo 

rapidamente o padrão. A dois minutos do fim, pedi que tentasse juntar as duas mãos a 

primeira frase, pelo que conseguiu fazer lentamente. Pedi então que ficasse como 

trabalho de casa o estudo de toda a peça com mãos juntas para que introduzíssemos o 

pedal na próxima sessão. Esta sessão acabou por se alongar até aos 30 minutos devido 

ao tempo dedicado à gravação. 

Data: 10 de Maio de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Menina que sabe ler”  

Registo 

A aluna afirmou ter gostado muito da gravação da audição temática assim como os pais. 

Disse também que gostou de ouvir os colegas tocarem. 

A aluna continua muito motivada para o estudo individual e afirmou ter já tinha 

memorizado a peça “Menina que sabe ler” com as mãos juntas. Após tocar do início ao 

fim hesitações, introduzi a utilização do pedal com alguns exercícios preparatórios. 

Depois a aluna tocou a mão esquerda com pedal, com a minha orientação. A aluna 

conseguiu tocar a peça com as duas mãos e com pedal, embora ainda com algumas 

hesitações. Ficou definido como trabalho de cada estudar toda a peça com pedal. 

Data: 17 de Maio de 2021 Hora: 17h00-17h15 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Menina que sabe ler”  

Registo 

A aluna continua muito motivada para o estudo, sendo que já conseguia tocar “Menina 

que sabe ler” com mãos juntas e com fluência. Esta sessão foi dedicada aos aspetos 

ligados ao equilíbrio sonoro entre as duas mãos, o toque e o fraseado. Ficou como 



trabalho de casa continuar o estudo com mãos juntas e definir as dinâmicas à sua 

escolha. 

Data: 24 de Maio de 2021 Hora: 16h00-16h20 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Menina que sabe ler” e “Baile das Camacheiras”. 

Registo 

A aluna tocou uma boa interpretação da peça “Menina que sabe ler” com as dinâmicas 

que escolheu. Decidi iniciar uma nova peça escolhida pela aluna, “Baile das 

Camacheiras”, sugerindo tocá-la com a parte de acompanhamento do professor na 

audição de classe do 3º Período. A aluna escolheu esta peça por ser já conhecida e por 

gostar dela anteriormente. Cantámos primeiro com a letra do início ao fim e depois a 

aluna tocou com mãos separadas. Apresentou alguma facilidade na leitura com mãos 

separadas. Ficou como trabalho de casa iniciar a junção das duas mãos. 

Data: 31 de Maio de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Baile das Camacheiras”. 

Registo 

A aluna estava muito motivada para aprendizagem, tendo realizado o estudo em casa. 

No entanto, apresentava ainda dificuldades no sincronismo entre as duas mãos. Tinha 

tendência em tocar a semibreve da mão esquerda no segundo compasso juntamente 

com a colcheia da mão direita do compasso anterior. A aluna cantou várias vezes a 

canção comigo enquanto tocava a parte da mão esquerda ao piano. Após este exercício 

a aluna conseguiu corrigir o erro rítmico. Fiz uma gravação áudio da sua parte para ser 

mais fácil estudar em casa auditivamente. Ficou como trabalho de casa estudar com 

metrónomo para iniciar os ensaios com os dois pianos na próxima sessão. 

Data: 7 de Junho de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Baile das Camacheiras”  

Registo 

Ensaiámos pela primeira vez o “Baile das Camacheiras” com dois pianos. A aluna não 

teve nenhuma dificuldade em tocar juntamente com a minha parte, apesar de ser a 

primeira vez que toca a dois pianos. Abordámos as questões de apresentação em palco 



na execução a dois pianos, nomeadamente a realização da vénia ao mesmo tempo, 

verificação que a professora está preparada antes de iniciar a tocar e levantar as mãos 

ao mesmo tempo no final da performance. Ficou como trabalho de casa continuar o 

estudo com metrónomo e definir dinâmicas à sua escolha. 

Data: 14 de Junho de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Baile das Camacheiras”  

Registo 

Continuámos os ensaios do “Baile das Camacheiras” com dois pianos. Quanto às 

dinâmicas a aluna decidiu iniciar em mezzoforte, tocar piano na primeira frase da 

segunda parte e depois forte na segunda frase da segunda parte. Foi necessário 

relembrar que a parte da sua mão direita terá de ser tocada numa dinâmica geral mais 

forte, para destacar a melodia.  

Até agora a aluna tem apresentado um nível consistente de estudo individual e de 

participação ativa na aprendizagem. A aluna também expressou o seu gosto pessoal 

pela música madeirense ao longo das aulas, tendo este sido um fator para o seu nível 

de motivação. 

Data: 21 de Junho de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Baile das Camacheiras”  

Registo 

Fizemos dois ensaios do início ao fim, onde foi possível verificar que a aluna ainda tem 

tendência em tocar a mão direita numa dinâmica muito piano. Decidi focar esta sessão 

na questão do toque e do equilíbrio sonoro entre as duas mãos. Após alguns breves 

exercícios para a independência do toque nas duas mãos, foi feito mais um ensaio, onde 

desta vez o equilíbrio sonoro estava ideal. Foi feita uma simulação da audição, com 

vênia incluída.  

Decidi retirar um acorde na parte do acompanhamento que deveria soar após o final da 

melodia, por potencialmente dar a falsa sensação ao público de que não estávamos 

sincronizadas. A aluna concordou com esta alteração. Ficou como trabalho de casa 

melhorar o equilíbrio sonoro entre as duas mãos e simular várias vezes a audição com 

os familiares. 

 



Data: 28 de Junho de 2021 Hora: 16h00-16h10 

Tipo: Presencial – Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: A.C. Peça: “Baile das Camacheiras”  

Registo 

Foram feitas várias simulações da audição, de maneira a preparar a aluna para a sua 

primeira performance pública no dia 29 de Junho. Como a aluna já se encontrava segura 

neste arranjo, decidi dedicar mais tempo ao restante repertório que irá tocar, dedicando 

assim apenas 10 minutos de implementação do projeto nesta sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 3 

Alunos S.A. e L.V. 

Data: 3 de Março de 2021 Hora: 15h00 - 15h15 

Tipo: Presencial - Individual   Local: Funchal    Nível: 1º Grau 

Alunos: S. A.   Peça: “Ai borda minha filha, borda borda”  

Registo 

A aula teve de ser individual devido ao facto do seu colega, L. V., estar em isolamento 

profilático. Selecionei a parte do piano 1 para a aluna S. A. e a parte do piano 2 para o 

aluno L. V.. Apresentei a peça à aluna, cantando as várias frases com a letra da canção 

para serem depois repetidas. A aluna S.A. mostrou-se entusiasmada por reconhecer a 

canção. Foi feita uma primeira leitura com a mão direita dos primeiros quatro 

compassos. Rapidamente notei que poderia fazer algumas retificações na dedilhação 

da mão direita. Ficou como trabalho de casa estudar a peça com mãos separadas. 

Data: 4 de março de 2021 Hora: 15h00 - 15h15   

Tipo: Online – Individual   Nível: 1º Grau 

Alunos: L.V. Peça: “Ai borda minha filha, borda borda”  

Registo 

A aula teve de ser online devido ao facto de o aluno estar em isolamento profilático. 

Apresentei a peça ao aluno, que não a conhecia anteriormente. Após cantar a canção, 

foi feita uma leitura com a mão direita da primeira pauta. No entanto, o aluno estava 

com dificuldade em se concentrar e mostrava algum desinteresse, o que foi habitual nas 

aulas à distância anteriores. As condições para dar aula online a este aluno não são 

favoráveis, já que ele tem apenas um pequeno teclado apoiado em cima de uma mesa. 

Não possui um banco apropriado, tendo que tocar de pé ou sentado em cima da cama.  

Durante a leitura com a mão direita o aluno apresentou dificuldades no ritmo em geral, 

principalmente ao passar das colcheias para as semínimas. No entanto, tenho confiança 

que esta dificuldade será ultrapassada assim que tiver uma melhor memória auditiva 

desta peça. 

Data: 9 de Março de 2021 Hora: 15h00 - 15h15   

Tipo: Presencial – Individual   Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A.  Peça: “Ai borda minha filha, borda borda”  

 



Registo 

A aula foi novamente individual devido ao facto do seu colega, L.V., estar em isolamento 

profilático. A aluna tinha estudado em casa a peça com as mãos separadas, pelo que 

foi possível iniciar a junção. No entanto, tinha muito dificuldade na coordenação das 

duas mãos e em executar o ritmo de colcheias e semínimas simultaneamente. O ritmo 

tem sido uma das maiores dificuldades da aluna ao longo do ano. 

Realizei com a aluna exercícios rítmicos para a coordenação das duas mãos, através 

do batimento do ritmo numa mesa (semínima contra duas colcheias). Ao conseguir 

realizar o exercício corretamente, pedi que tentasse tocar novamente os primeiros dois 

compassos, pelo que a aluna ainda apresentava muita dificuldade. Realizei então um 

exercício ao piano que consiste em tocar uma nota repetida com ritmo de semínima 

enquanto a outra mão toca noutra nota repetida o ritmo de colcheia. Pedi que realizasse 

o mesmo exercício em diferentes partes do teclado mantendo sempre a pulsação A 

aluna mostrou-se mais confiante na execução desse ritmo, dizendo que irá continuar a 

fazer os exercícios durante a interrupção letiva. 

Data: 10 de Março de 2021 Hora: 15h00- 15h15   

Tipo: Online – Individual  Nível: 1º Grau 

Alunos: L.V. Peça: “Ai borda minha filha, borda borda”  

Registo 

Os mesmos problemas da última sessão persistem, devido à falta de condições para ter 

aula à distância. O aluno não tem realizado o seu estudo individual e não consegue 

concentrar-se na maior parte da duração da aula. 

Data: 6 de Abril de 2021 Hora: 16h00- 16h10 

Tipo: Presencial – Partilhada  Nível: 1º Grau 

Alunos: L.V. e S.V. Peça: “Ai borda minha filha, borda borda”  

Registo 

Foi feita uma revisão do que os alunos tinham estudado na interrupção letiva. A aluna 

S.A. tinha conseguido realizar com sucesso a junção com as duas mãos durante a 

interrupção letiva, apesar das dificuldades que ainda apresentava na última sessão. A 

aluna S.A. conseguiu tocar toda a peça do início ao fim com mãos juntas sem 

hesitações. A aluna explicou que, durante a interrupção letiva, os seus avós que 

conheciam muito bem a canção, pediram para que tocasse para eles. A aluna estudou 

muito para lhes poder mostrar o resultado. Afirmou estar muito feliz com o facto de ter 

tocado para a família uma peça que eles conheciam. 



Como o aluno L.V. não tinha estudado piano em casa durante a interrupção letiva, foi 

feita uma revisão da leitura com mãos separadas. Sendo que o L.V. também não tinha 

estudado o repertório para a prova de aferição, pude apenas dedicar 10 minutos para o 

projeto nesta sessão, pois tem de ser dada prioridade ao programa obrigatório. O aluno 

ainda tem tendência em fazer uma leitura através dos números dos dedos, um hábito 

que adquiriu noutra escola. Não foi possível avançar na aprendizagem do arranjo com 

este aluno, pois toda a sessão foi dedicada a um trabalho de revisão dos conteúdos já 

entretanto esquecidos. Ficou como trabalho de casa o estudo das mãos separadas.  

Data: 13 de Abril de 2021 Hora: 16h00 - 16h30  

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal 

Alunos: L.V. e S.A.  Peça: “Ai borda minha filha, borda borda”  

Registo 

O L.V. disse ter estudado a sua parte mas foi necessário cantar novamente com ele 

para memorização do ritmo e da melodia, pois ainda apresentava erros. A aluna S.A. 

continua motivada para o estudo, mantendo a sua parte muito segura. Decidi juntar os 

dois pianos, pedindo que o L.V.  tocasse apenas mãos separadas enquanto a S.A. 

tocava com as duas mãos. Após algumas repetições o L.V. acabou por conseguir seguir 

a colega, corrigindo assim o ritmo auditivamente. Depois foi feita uma primeira leitura 

com mãos juntas, onde apresentou alguma dificuldade na mão esquerda ao passar para 

a nota ré. Também foi necessário corrigir a pausa na mão esquerda diversas vezes. O 

aluno L.V. ainda não conseguiu ensaiar esta peça com mãos juntas com a colega, pois 

não consegue tocá-la de forma fluente. Ficou como trabalho de casa estudar a sua parte 

com mãos juntas. 

Data: 14 de Abril de 2021 Hora: 15h00- 15h15   

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal 

Alunos: L.V. e S.A. Peça: “Ai borda minha filha, borda borda”  

Registo 

O aluno L.V. não realizou o seu estudo individual e perdeu a sua partitura. Dei uma nova 

partitura e foi feita uma revisão da sua parte com mãos separadas e depois juntas. A 

aluna S.A. continua com a sua parte segura.  

Dividi a peça em quatro partes para os alunos tocarem juntos a dois pianos. Foi possível 

fazer um ensaio da primeira pauta seguida. A S.A. mostra-se muito motivada para tocar 

a peça e para a realização do vídeo da audição. No entanto, o aluno L. V. continua a 

apresentar um nível de motivação relativamente baixo e pouco estudo individual, como 



era habitual desde o início dos seus estudos de piano. Será interessante verificar se o 

seu nível de motivação mudará quando lhe fora dada a liberdade de escolha na 

aprendizagem de um novo arranjo. 

Data: 20 de abril de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: L. V. e S. A.   Peça: “Ai borda minha filha, borda borda” 

Registo 

Foram feitos vários ensaios a dois pianos. O aluno L.V. continua pouco motivado para 

o estudo individual e foi necessário fazer uma revisão novamente da sua parte. A aluna 

S.A. continua segura na sua parte, tendo já memorizado a mesma. Devido à falta de 

estudo do piano não só do arranjo mas de todo o repertório anual no geral por parte do 

aluno L.V., marquei uma reunião com o seu encarregado de educação para tentar 

encontrar alguma solução. 

Data: 27 de abril de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial - Individual Local: Funchal 

Alunos: S.A. e L.V.   Peça: “Ai Borda minha filha, borda borda.” 

Registo 

Após a reunião que tive com o encarregado de educação do aluno L.V. na semana 

anterior devido à falta de dedicação ao estudo individual, o aluno nesta sessão afirmou 

ter estudado a peça. O aluno mostrava-se já seguro na sua parte, pelo que foram feitos 

vários ensaios com os dois pianos. Sendo esta a última sessão para se poder fazer a 

filmagem para a audição temática, dediquei todo o tempo da aula (50 minutos) para a 

preparação da performance deste arranjo. Durante as repetições, chamei à atenção 

para o equilíbrio sonoro, pois a S.A. tinha tendência em tocar a mão esquerda muito 

forte. Houve alguma dificuldade por parte dos alunos em manter o sincronismo, pois 

tiveram pouco tempo para fazer a junção. Após alguns ensaios, tentando sincronizar 

melhor e equilibrar melhor a sonoridade, foi possível gravar algumas versões. Os alunos 

escolheram uma das gravações como versão final, em que apesar de um pequeno 

desfasamento no início e ainda algum desequilíbrio a nível sonoro, estavam contentes 

com o resultado. 

Sendo que já tinham terminado a gravação do arranjo, decidi iniciar um novo arranjo, 

desta vez à escolha dos alunos. Ambos os alunos selecionaram a peça “Menina que 

sabe ler” como a sua favorita. Não só pelo facto de ter a utilização do pedal, que nunca 



tinham utilizado antes, mas também pela melodia. O aluno L.V. tem apresentado ao 

longo do ano letivo pouca motivação para o estudo do repertório, mas pela primeira vez 

disse que gostaria muito de aprender esta nova peça. Dei-lhes uma copia da partitura e 

por falta de tempo não foi possível iniciar a aprendizagem nesta sessão. 

Data: 28 de abril de 2021 Hora: 15h00-15h30 

Tipo: Presencial - Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V.   Peça: “Menina que sabe ler” 

Registo 

Os alunos cantaram a canção comigo do início ao fim algumas vezes. O aluno L.V. 

estava mais interessado já em querer experimentar o pedal, pelo que decidi já introduzir 

este conceito. Após explicar o funcionamento do pedal e realizar alguns exercícios 

introdutórios, comecei por trabalhar a parte da mão esquerda. Acabei por aproveitar a 

motivação inédita apresentada pelo aluno L.V. para dedicar mais tempo da aula à 

implementação do projeto (30 minutos). No final da sessão os alunos conseguiram tocar 

toda a peça com mãos separadas e tocar a mão esquerda com pedal. 

Data: 4 de maio de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial - Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V. Peça: “Menina que sabe ler” 

Registo 

O aluno L.V. afirmou ter estudado a peça em casa com frequência esta semana, algo 

que não tem acontecido ao longo deste ano. É evidente que esta peça está a afetar de 

forma positiva o seu nível de motivação. O aluno tocou com mãos separadas sem 

hesitações, pelo que pude iniciar a junção. Teve dificuldade logo no início em 

compreender onde coincidiam as notas nas duas mãos. Utilizei o auxílio visual na 

partitura com lápis para ser de mais fácil leitura. Após algumas repetições, conseguiu 

tocar tudo com mãos juntas até ao fim sem pedal. Ficou para trabalho de casa 

memorizar a peça sem pedal. 

A S.A. não teve tempo de estudar na semana anterior devido a muitos testes na escola. 

Foi feita uma revisão e como costuma ser habitual com esta aluna, apresentou 

dificuldades na parte rítmica. A estratégia de cantar a canção não estava a funcionar 

nesta situação. Foi preciso utilizar outras estratégias, como por exemplo o solfejo com 

as sílabas ti-ti-ta, dividir a frase em secções mais pequenas e acrescentar apenas uma 



nota de cada vez à frase. No final da sessão a aluna conseguiu tocar uma vez do início 

ao fim com o ritmo correto na mão direita.  

Data: 5 de maio de 2021 Hora: 15h00-15h15 

Tipo: Presencial - Individual Local: Funchal  Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V.  Peça: “Menina que sabe ler” 

Registo 

O aluno L.V. já tinha memorizado a peça com mãos juntas, continuando a mostrar um 

bom nível de motivação para a aprendizagem. Introduzi então o pedal, uma frase de 

cada vez. O aluno teve alguma dificuldade no início, sendo a primeira vez que toca uma 

peça com pedal, mas estava com muita vontade de já tocar tudo. Como o seu 

instrumento em casa não tem pedal, estas sessões acabam por ser a única 

oportunidade de o aluno poder utilizá-lo.  

A aluna S.A. começou a tocar com mãos separadas com o ritmo impreciso. Após cantar 

a canção uma vez do início ao fim, para relembrar a peça auditivamente, já conseguiu 

tocar com o ritmo correto. Na mão esquerda teve dificuldade em contar os dois tempos 

da mínima, tocando apenas um tempo. Foi possível trabalhar apenas as mãos 

separadas nesta sessão com a aluna. Ficou como trabalho de casa iniciar a 

memorização da peça com mãos separadas para auxiliar a junção na próxima aula. 

Data: 11 de maio de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial - Individual Local: Funchal  Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V.  Peça: “Menina que sabe ler” 

Registo 

Ao perguntar o que acharam do vídeo da audição, ambos os alunos deram feedback 

positivo. Disseram ter gostado de ouvir-se a si próprios e também aos colegas. A aluna 

S.A. afirmou: “Não sabia que havia tantos colegas a tocar as músicas madeirenses!” e 

comentou: “Os meus pais conheciam as músicas todas!”. O aluno L.V. disse que 

também gostou de ver o vídeo em casa e que os seus pais ficaram orgulhosos da sua 

performance. 

O aluno L.V. novamente tinha estudado novamente a peça em casa, tendo expressado 

o seu desejo de tocar este arranjo na audição de alunos do dia 29 de junho.  

A aluna S.A. também tinha estudado a peça em casa, embora apresentasse ainda 

dificuldades no sincronismo com o pedal. Foi necessário fazer uma revisão da parte do 

pedal. No final da sessão a aluna S.A. conseguiu tocar a peça com alguma fluência com 



mãos juntas e com pedal. O aluno L.V. teve de rever também a utilização do pedal, pois 

não tem o pedal em casa. Sugeri que em casa tentasse simular o movimento do pedal 

com o pé, para desenvolver essa coordenação motora. Os alunos tocaram várias vezes 

seguidas para desenvolverem maior fluência. 

Data: 12 de maio de 2021 Hora: 15h00-15h15 

Tipo: Presencial - Individual Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V.  Peça: “Menina que sabe ler” 

Registo 

Após a aluna S.A. tocar a peça, o aluno L.V. começou a intervir e a corrigi-la acerca do 

pedal. O aluno tem mostrado um grande interesse nesta peça e uma maior participação 

nas aulas. Dediquei a maior parte da sessão à aluna S.A. devido a algumas hesitações 

que ainda apresenta na utilização do pedal. O aluno L.V. está a conseguir adaptar-se 

ao pedal cada vez mais rápido em cada sessão, devido ao exercício que tem feito em 

casa com o movimento do pé. 

Data: 18 de maio de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V. Peça: “Menina que sabe ler”  

Registo 

Sendo que os alunos já estão seguros das notas, do ritmo e do pedal, dediquei esta 

sessão à parte da sonoridade. No geral o fraseado e o toque estavam um pouco 

descontrolados (falsos acentos e a última nota de cada frase muito forte). Expliquei aos 

alunos que o piano é um instrumento expressivo tal como a voz e sugeri que tentassem 

tocar tal como cantam. Exemplifiquei através do canto e depois ao piano. Os alunos ao 

repetir a peça, notaram este aspeto, parando e comentando que tinham tocado uma 

nota demasiado forte na melodia. Os alunos compreenderam o que tinham a melhorar 

e conseguiram já ter uma audição mais atenta do que estavam a tocar. Defini como 

trabalho de casa o estudo desta peça com dinâmicas incluídas à sua escolha.  

Data: 1 de Junho de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V. Peça: “Menina que sabe ler” e “Meia-noite dada” 

Registo 

O aluno L.A. tocou a peça “Menina que sabe ler” e comentou que é mais fácil tocá-la 

com pedal. Significa que o aluno está a familiarizar-se e adaptar-se bem ao uso do pedal 



apesar de ser uma competência nova e de não ter pedal em casa. Sugeri que o aluno 

fizesse a repetição para a peça ficar ligeiramente mais longa para a audição. O aluno 

perguntou se na repetição poderia fazer algo de diferente e eu respondi que sim. O 

aluno disse que ficaria bonito se tocasse a última frase a partir da nota fá no registo mais 

agudo com a mão direita e exemplificou para eu ouvir. Aproveitando o interesse que a 

peça está a suscitar no aluno, deixei-o fazer a sua própria versão do arranjo.  

A aluna S.A. já tinha um bom domínio do arranjo “Menina que sabe ler”, pelo que 

iniciámos uma nova peça à sua escolha. A aluna selecionou o arranjo “Meia-noite dada” 

pelo gosto pessoal mas também por conhecer a canção. Foi feita uma primeira leitura 

com mãos separadas. 

Data: 8 de Junho de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V. Peça: “Menina que sabe ler” e “Meia-noite dada” 

Registo 

O aluno L.V. apresentava ainda tendência em tocar muito forte a última nota da frase e 

não tinha muito controlo no toque. Isto deve-se também ao facto do seu instrumento em 

casa ser limitado e não permitir diferença no toque. Cantámos várias vezes uma frase 

para repeti-la ao piano. Depois, o aluno tocou várias vezes do início ao fim para 

automatizar o pedal, já que não tem pedal em casa.  

A aluna S.A. tinha estudado a peça “Meia-noite dada” com mãos separadas. Não 

apresentava dúvidas ao tocar com mãos separadas, mas, ao iniciar a junção das duas 

mãos, enganava-se muitas vezes nas notas, principalmente na mão esquerda. Reparei 

que a aluna não sabia para que direção olhar no teclado. Já que a melodia da mão 

direita é tocada na mesma posição durante a primeira frase, sugeri que a tocasse várias 

vezes sem olhar para o teclado. Depois, a aluna tocou com mãos juntas enquanto tapei 

com um caderno o contacto visual com a mão direita. Desta forma a aluna conseguiu 

tocar as duas mãos com fluência, focando a atenção para a mão esquerda. Ficou como 

trabalho de casa continuar o estudo com mãos juntas. 

Data: 9 de Junho de 2021 Hora: 15h00-15h15 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V. Peça: “Menina que sabe ler” e “Meia-noite dada” 

 

 



Registo 

O L.V. tocou a peça “Menina que sabe ler” e continuava seguro nas notas e no ritmo. 

Foi trabalhado nesta sessão o equilíbrio sonoro entre as duas mãos, pois o aluno ainda 

apresenta tendência em tocar a parte da mão esquerda muito forte.  

Continuei o exercício de tocar a mão direita sem olhar para o teclado com a aluna. 

Juntámos muito lentamente as duas mãos do início ao fim. A aluna ainda apresenta 

dificuldades na mão esquerda, pois as posições dos arpejos não estão automatizadas. 

Fizemos alguns exercícios técnicos para os arpejos. Ficou como trabalho de casa 

continuar o trabalho com mãos juntas e repetir os exercícios feitos em aula. 

Data: 16 de Junho de 2021 Hora: 15h00-15h15 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V. Peça: “Menina que sabe ler” e “Meia-noite dada” 

Registo 

A aluna S.A. estudou em casa toda a peça “Meia-noite dada” com mãos juntas. Ao tocar 

foi possível verificar que estava muito mais segura na primeira pauta, mas que a 

segunda pauta estava muito insegura devido às mudanças de posição da mão 

esquerda. Sugeri que a aluna iniciasse a memorização da peça para poder olhar para o 

teclado enquanto toca. 

O aluno L.V. ensaiou várias vezes a peça “Menina que sabe ler”, tendo sido corrigidos 

alguns aspetos no toque e fraseado. 

Data: 22 de Junho de 2021 Hora: 15h00-15h10 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V. Peça: “Menina que sabe ler” e “Meia-noite dada” 

Registo 

A maior parte da aula teve forçosamente de ser dedicada ao ensaio das peças eruditas 

que os alunos irão tocar na audição do dia 29 de junho, pelo que dediquei apenas 10 

minutos à sessão de implementação do projeto. A aluna S.A. estudou em casa toda a 

peça “Meia-noite dada” com mãos juntas. Ao tocar foi possível verificar que estava muito 

mais segura na primeira pauta, mas que a segunda pauta estava muito insegura devido 

às mudanças de posição da mão esquerda. Sugeri que a aluna iniciasse a memorização 

da peça para poder olhar para o teclado enquanto toca. 

Foi feita uma simulação da audição onde o aluno L.V. tocou a peça “Menina que sabe 

ler” e em que eu e a aluna S.A. fingíamos ser o público. Foi possível observar durante 



a simulação que o aluno apresentou alguma ansiedade, tendo se esquecido de algumas 

notas. Será necessário realizar mais ensaios com este formato, pois o aluno nunca 

tocou em público anteriormente e precisa de ganhar maior segurança a nível emocional. 

Data: 23 de Junho de 2021 Hora: 16h00-16h15 

Tipo: Presencial – Partilhada Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: S.A. e L.V. Peça: “Menina que sabe ler” e “Meia-noite dada” 

Registo 

Continuei o processo de memorização da peça “Meia-noite dada” com a aluna S.A., cuja 

execução ainda não é fluente. Não será possível terminar a aprendizagem desse arranjo 

este ano letivo, já que esta será a última sessão. A maior parte da aula teve de ser 

dedicada às peças da audição do 3º Período, não sendo possível estender a duração 

desta sessão. No entanto, a aluna expressou o seu interesse em continuar o estudo 

deste arranjo nas férias. 

O L.V. ensaiou várias vezes a peça “Menina que sabe ler” no contexto da futura audição 

do dia 29 de Junho, simulando a entrada e saída no palco. O aluno já apresentou maior 

confiança relativamente aos ensaios da sessão anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentações públicas 

Data: 9 de novembro de 2020 Hora: 18h00-18h50 

Tipo: Atelier infantil de piano Local: Núcleo do Caniço Nível: Iniciação (1N) 

Alunos: Turma do nível 1 de Iniciação Musical Peça: “Bailinho da Madeira” 

Registo 

Foi possível observar que a utilização de Música Tradicional Madeirense no atelier teve 

um bom impacto no nível de interesse e motivação das crianças para a aprendizagem 

do piano. De todas as atividades que foram planeadas para o atelier infantil, a execução 

do “Bailinho da Madeira” por meio de uma partitura icónica foi de longe a que teve maior 

feedback positivo por parte dos participantes. Isto foi facilmente observável pelo facto 

de todas as crianças não só quererem participar na atividade com grande interesse, mas 

também por todas pedirem para repetir o exercício várias vezes até se esgotar o tempo.  

Além da utilização da partitura icónica, foi realizado outro exercício que consistia em 

tocar várias melodias tradicionais madeirenses, pedindo que as crianças levantassem o 

braço se as reconhecessem. Tocar Música Tradicional Madeirense ao piano como forma 

de apresentar o som do instrumento teve também um impacto positivo no nível de 

motivação, pois todas as crianças aderiram ao desafio e mostraram entusiasmo ao 

reconhecer as melodias. 

Data: 12 de maio de 2021 Tipo: Audição de alunos em formato vídeo (offline)  

Local: Sede, Núcleo do Caniço e Núcleo de Câmara de Lobos Nível: Iniciação (4N) 

Alunos: M.E., M.V., M.P., A.P., T.H, A.C, B.S., S.A. e L.V.  

Peças: “Da Serra veio um pastor”, “Baile das Camacheiras”, “Meia-noite dada”, “Menina 

que sabe ler”, “Trigo Loiro”, “Belo Infante dos meus olhos”, Ai, borda, minha filha, borda” 

e “Cantiga de embalar” 

Registo 

As gravações foram realizadas entre o dia 21 de abril e o dia 7 de maio durante a hora 

de aula de cada participante. Alguns alunos quiseram gravar várias vezes para depois 

escolher a melhor versão. 

Após ter finalizado as gravações audiovisuais de todas as performances, realizei a 

edição vídeo. O vídeo inicia com o título “Audição temática – Música da Madeira e Porto 

Santo”, onde aparece uma imagem alusiva ao folclore madeirense, o logotipo do 



Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e os nomes das professoras 

que lecionam as duas classes de piano. Durante cada performance, incluí uma legenda 

com o nome, nível e classe a que pertencem os alunos, assim como o nome da obra.  

Após finalizar a exportação do vídeo, enviei um link a cada encarregado de educação 

para ser realizada a transferência do mesmo. Todos os alunos e respetivos 

encarregados de educação deram feedback positivo, tendo registado por exemplo o e-

mail da mãe da aluna A.C. (“Muitos parabéns pelo trabalho desenvolvido!”) e do pai do 

aluno L.V. (“Obrigado pelo vídeo, gostámos muito. Ouvimos já três vezes. Bonito”). 

Data: 8 de junho de 2021 Hora: 19h00-19h50 

Tipo: Concerto de alunos Local: Câmara de Lobos Nível: Iniciação (4N) 

Alunos: B.S. Peça: “Menina que sabe ler” 

Registo 

O aluno estava muito seguro, tanto no ensaio como na performance. Tocou com uma 

boa sonoridade, fluência no discurso musical e sem hesitação. O feedback dos 

encarregados de educação foi muito positivo e o aluno estava orgulhoso da sua 

performance.  

Data: 29 de junho de 2021 Hora: 20h00-20h30 

Tipo: Audição presencial Local: Funchal Nível: 1º Grau 

Alunos: L.V., A.C. e M.V. Peças: “Menina que sabe ler”, “Baile das Camacheiras” e 

“Cantiga de embalar” 

Registo 

No geral os alunos estavam confiantes durante o ensaio, tendo tocado as peças com 

segurança. Durante a audição apenas o aluno L.V. teve algumas hesitações, 

provavelmente devido ao facto de ser a sua primeira audição pública e por estar muito 

nervoso. Apesar disso, tanto os encarregados de educação como o aluno gostaram 

muito da sua apresentação. O aluno L.V. até aprender esta peça não tinha dado sinais 

de motivação, por isso os pais não acharam que um instrumento novo fosse um bom 

investimento financeiro. No entanto, após assistirem à audição, os encarregados de 

educação expressaram o seu interesse em investir num novo instrumento no próximo 

ano letivo. 

 

 





















































































 

Plano Anual de Formação 

 

 

 

 

 

Aluna M. N. 

Aluna M. E. 

Aluna M. F. 

Aluna F. L. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recursos utilizados no atelier infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programas e cartazes das audições de núcleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna M. E. 

Aluna M. N. 

Aluna F. L. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna M. F. 



 

Relatórios de aulas assistidas 

 

1. Aluna M. E. 

 

 

 

Relatório de aula assistida nº1 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 28 de outubro de 2020/9h15 

Duração: 25 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

 

A professora começou por ter um breve diálogo com a aluna, perguntando como foi a sua 

semana e se conseguiu realizar o seu estudo individual. A aluna afirmou não ter tido muito 

tempo para o estudo do instrumento nessa semana.  

“Lightly Row” de J. Thompson 

A aluna começou por tocar do início ao fim. Sendo que apresentava dificuldades, a 

professora pediu para que a aluna realizasse o solfejo primeiro. Ao longo da execução com 

mãos separadas a professora corrigiu a postura dos pulsos e a posição da aluna em 

relação ao banco, pois não estava centrada. Para iniciar o processo de memória, a 

professora pediu que a aluna tocasse a primeira pauta de olhos fechados com mãos 

separadas. Foi necessário corrigir também a dedilhação pois a aluna apresentava 

tendência em retirar os dedos da posição. 

No final a professora sensibilizou a aluna para o estudo individual e relembrou a 

importância de uma boa postura, em especial dos pulsos que estavam frequentemente 

muito baixos. 

 



 

 

 

Relatório de aula assistida nº2 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 3 de fevereiro de 2021/9h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

 

A aula iniciou com um breve diálogo e uma verificação do estudo individual realizado em 

casa pela aluna. 

“Sunrise” de John Thompson 

A aluna realizou uma leitura, dizendo o nome das notas dos primeiros compassos. 

Apresentou dúvidas em identificar a primeira nota, pelo que a docente relembrou a clave 

em que se encontrava. A docente fez uma breve revisão teórica, explicando que a clave 

de Fá serve como referência para encontrar a nota Fá, que se encontra na quarta linha.  

A professora perguntou qual o nome das figuras rítmicas dos primeiros dois compassos e 

ajudou a aluna a encontrar a posição dos dedos, relembrando onde é o dó central. Indicou 

também os números dos dedos.  

Ficou como trabalho de casa escrever os nomes das notas na partitura.  

Nota: A chamada tinha boa qualidade, pois era possível ouvir a duração das notas e não 

houve atrasos ou irregularidades na captação do som. A imagem também não apresentava 

irregularidades e o ângulo permitia ter contacto visual com a aluna, sendo também possível 

ver as suas mãos e dedos no teclado. No entanto, a qualidade da ligação da professora 

cooperante deteriorou-se nos últimos minutos, pelo que como estratégia desligou a câmara 

para conseguir comunicar melhor com a aluna apenas com o microfone. Desta forma foi 

possível continuar a aula sem falhas de ligação. 



 

 

 

Relatório de aula assistida nº3 

Aluna: Aluna M. E. 

Nível: 3º Nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 7 de abril de 2021 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 

 

Sequência de atividades 

O encarregado de educação afirmou antes do início da aula que não tinha conseguido 

imprimir a nova peça para a aula, devido a um problema na sua caixa de correio eletrónico. 

Rapidamente a docente resolveu o problema, enviando o ficheiro novamente. A professora 

teve um breve diálogo com a aluna para desenvolver uma relação empática enquanto o 

encarregado de educação imprimia a peça. 

“Once upon a time” de J. Thompson 

Sendo uma peça nova, foi realizada uma breve análise da partitura, identificando a 

armação de clave, alterações e compasso. A docente apresentou o símbolo do sustenido 

à aluna, sendo este um novo conceito. De seguida, apresentou o símbolo do bequadro, 

explicando que esse símbolo anula o sustenido. Após verificar se a aluna compreendeu os 

novos conceitos, foi realizada uma primeira leitura da primeira pauta com a mão direita. A 

docente pediu que fosse feita uma leitura em voz alta das notas da segunda pauta antes 

de tocar com a mão direita. Foram feitas várias correções na dedilhação e nas notas.  

Para corrigir a postura do pulso, a professora utilizou a comparação aos andares de um 

prédio, pedindo que a aluna subisse de andar. A aluna corrigiu logo a postura e tocou 

novamente do início, tendo iniciado com o dedo errado. A docente reagiu com humor ao 

erro, representando uma reação dramática, pelo que a aluna se riu e voltou a tocar, desta 

vez com a dedilhação correta. Sendo que a aluna sem querer tocava com a mão esquerda, 

a professora relembrou que nesta aula seria só para tocar a peça com a mão direita, 

dizendo com humor que a mão esquerda “está de férias no Porto Santo”. 



 

No geral a aluna apresentou muita dificuldade em manter a concentração, tocando por 

exemplo enquanto a docente estava ainda a falar, pelo que foi necessário repetir várias 

vezes algumas instruções. Apesar disso, a aluna conseguiu assimilar a informação de novo 

conteúdo, tendo tocado corretamente à primeira tentativa o fá sustenido e o fá natural. 

No final da aula, a aluna pediu para tocar uma breve canção que tinha aprendido sozinha 

durante as férias da Páscoa. A docente ouviu e elogiou a sua performance. 

Ficou definido como trabalho de casa o estudo da peça com a mão direita até ao fim, 

introduzindo a mão esquerda só se já conseguir tocar fluentemente toda a parte da mão 

direita. 

Nota: A chamada tinha boa qualidade, pois era possível ouvir a duração das notas e não 

houve atrasos ou irregularidades na captação do som. A imagem também não apresentava 

irregularidades e o ângulo permitia ter contacto visual com a aluna, sendo também possível 

ver as suas mãos e dedos no teclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Aluna M. N. 

 

 

 

Relatório de aula assistida nº1 

 

Sequência de atividades 

A professora estabelece uma relação de empatia com a aluna, perguntando como foi o seu 

fim-de-semana e como está a correr o seu dia. 

“It’s a small world” de R. Sherman 

A professora pediu à aluna para tocar a peça do início ao fim. Enquanto a aluna toca a 

peça, a professora assiste sentada da sua secretaria que está distanciada do piano, 

deixando assim a aluna mais à vontade e confortável para uma situação de performance. 

Durante a performance, foi possível observar que a aluna de 4º nível de iniciação tem um 

bom nível técnico e de leitura, já que a peça é relativamente longa e apresenta vários saltos 

na mão esquerda. No entanto apresentava alguma irregularidade na pulsação. A docente 

marcou a pulsação e pediu à aluna que repetisse algumas passagens. De seguida a 

professora corrigiu algumas dinâmicas, trabalhando algumas passagens específicas com 

a aluna. Utilizou várias estratégias para explicar a sequência de dinâmicas pretendidas nas 

passagens, utilizando por exemplo o movimento dos braços. A professora cantou algumas 

passagens enquanto abria ou fechava mais os braços, exemplificando os momentos onde 

queria ouvir uma dinâmica mais forte ou piano.  
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Por fim, foram corrigidos alguns erros rítmicos na peça, sendo que a professora cantava e 

marcava a pulsação ao mesmo tempo que a aluna tocava. A aula terminou com indicações 

claras sobre como a aluna deveria estudar em casa a peça. Antes de sair, a aluna 

desinfetou o piano e despediu-se da professora. A aula terminou com um avanço positivo 

por parte da aluna na peça que está a aprender. A aluna no geral não se expressa muito 

verbalmente, mas demonstrou ter bons progressos e motivação ao longo da aula. 
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Sequência de atividades 

A aula iniciou com um breve diálogo para apurar o estudo individual realizado em casa pela 

aluna. 

“Der Hirte spielt auf seiner Flöte” de I. Berkowitsch 

A aluna começou por tocar com mãos juntas do início ao fim. Devido à fraca qualidade do 

microfone da aluna, o som captado extinguia-se subitamente, pelo que era impossível 

percecionar a duração das notas. Por esta razão, a professora informou que a parte 

referente aos acordes da mão esquerda terá de ser revista posteriormente nas aulas 

presenciais. A docente corrigiu algumas notas e ritmo da melodia da mão direita. 

Como estratégia para lidar com a fraca qualidade sonora do microfone, a professora pediu 

à aluna para dizer o nome das notas dos acordes por ordem ascendente, para verificar se 



 

está correto. Pediu também que a aluna confirmasse verbalmente a dedilhação que está a 

utilizar em algumas passagens. A aluna tocou com mãos separadas algumas secções. 

“Ein Schwätzen” de J. Garscia 

Restando pouco tempo de aula, a professora pediu que a aluna tocasse só uma vez do 

início ao fim. De seguida solicitou que a aluna assinalasse os compassos a serem 

melhorados para a próxima aula.  

O trabalho de casa solicitado foi o estudo das duas peças com mãos juntas. 

Nota: A ligação da chamada no geral era razoável. O som era estável, sendo possível 

percecionar a pulsação. No entanto, foi impossível ouvir a duração das notas devido a um 

problema com o microfone. A imagem era muito desfocada, mas com a possibilidade de 

ver a postura do corpo e dos pulsos. A aluna tinha um piano digital com 88 teclas. 

 

 

 

Relatório de aula assistida nº3 

 

Sequência de atividades 

A aula iniciou com um breve diálogo para apurar o estudo individual realizado em casa pela 

aluna. 

Sonatina, 3º andamento “Scherzino” 

Sendo a primeira abordagem à peça, foi realizada uma breve análise da partitura, 

nomeadamente a armação de clave e compasso. A aluna disse em voz alta o nome das 
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notas da primeira pauta antes de tocar com a mão direita. A docente corrigiu algumas notas 

e realizou o solfejo com ritmo, para que a aluna repetisse corretamente. Durante a 

execução da primeira pauta com a mão direita, a docente corrigiu frequentemente a 

articulação e o ritmo. Devido à grande distância da câmara em relação à aluna, a docente 

pediu que fosse confirmada a dedilhação em voz alta, pois não era possível verificá-la 

visualmente. Após as correções, a aluna voltou a executar a primeira pauta com a mão 

direita com mais segurança, tendo apenas apresentado dificuldade no ritmo de semínima 

com ponto. A docente utilizou a estratégia de solfejar marcando a pulsação, para que a 

aluna repetisse a passagem ao piano.  

Seguindo a mesma metodologia anterior, a aluna disse em voz alta o nome das notas da 

parte da mão esquerda. Ficou definido como trabalho de casa para a semana seguinte 

preparar toda a peça com mãos separadas. 

Nota: A ligação da chamada no geral era razoável. O som era estável, sendo possível 

percecionar a pulsação. No entanto, foi impossível ouvir a duração das notas devido a um 

problema com o microfone. A câmara da aluna estava muito distante não sendo possível 

verificar visualmente a dedilhação. A aluna tinha um piano digital com 88 teclas. 

 

3. Aluna M. F. 
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Sequência de atividades 

A aula iniciou com um breve diálogo para apurar o estudo individual realizado em casa. A 

aluna informou não ter tocado as escalas em casa, por não se ter lembrado. A professora 

comparou o estudo da técnica de escalas e arpejos com o oxigénio. Tal como não é 

necessário nos dizerem quando devemos respirar, as escalas devem também estar 

sempre incluídas no nosso estudo individual sem ser preciso lembrar em cada aula. 

1º andamento da Sonatina op.55 nº1 de Kuhlau 

A aluna começou a tocar a peça do início ao fim.. A professora corrigiu as dinâmicas, a 

articulação e pediu para tocar até ao fundo das teclas, pois o toque estava demasiado 

superficial. Um dos erros cometidos com mais frequência foi nas escalas de sol maior na 

mão direita, tendo tocando constantemente o fá natural em vez de fá sustenido. Apresenta 

alguma dificuldade em executar as dinâmicas corretamente, principalmente fortes e 

crescendos. A professora realizou uma breve análise da peça com a aluna, de forma a 

evidenciar algumas secções que têm os mesmos intervalos melódicos e a mesma 

dedilhação em tonalidades diferentes, nomeadamente partes da exposição e reexposição.  

Após algumas correções a nível da dinâmica, articulações, notas e ritmo a professora pediu 

para tocar o primeiro andamento novamente do início ao fim. 

Um dos aspetos apontados pela professora foi que a aluna raramente se consegue situar 

na partitura, pelo que deverá estudar com partitura em casa e não apenas de memória. A 

professora também sensibilizou a aluna para a importância de escrever a lápis as 

indicações e correções feitas em aula, pois tem tendência em se esquecer posteriormente 

daquilo que foi trabalhado.  
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Sequência de atividades 

A aluna afirmou não ter estudado a parte técnica de escalas e arpejos em casa novamente, 

pelo que essa parte ficou adiada para a próxima aula. 

Invenção nº1 de J. S. Bach 

Aluna apresentou dificuldades nas apogiaturas/mordentes. Teve também alguma 

dificuldade em perceber onde são os acentos fortes e fracos. Como estratégia para uma 

melhor execução do mordente (Dó-si-dó-si) a professora utilizou a comparação ao 

rebentamento de uma borbulha. A nota Dó é onde fazemos pressão para espremer e 

rebentar a borbulha, enquanto as restantes notas já não necessitam de pressão.  

A professora chamou à atenção novamente para o toque que está por vezes demasiado 

superficial, lembrando que a intensidade deve passar de uma nota para a seguinte. Foi 

trabalhada a articulação, explicando à aluna que deve tocar as semicolcheias num toque 

mais legato e separar as colcheias. A docente solicitou que a aluna escrevesse alguma 

dedilhação, sublinhando também alguma dedilhação já escrita, pois estava a cometer 

muitos erros nesse sentido. A aluna tocou algumas secções com mãos separadas e foram 

reforçadas algumas respirações no início de frases. A professora trabalhou a frase do tema 

principal, explicando à aluna que deve frasear em direção à nota sol. 

1º andamento da sonatina de Kuhlau 

Apresentou alguma dificuldade na dinâmica crescendo e em alguns acentos. A nível de 

fluência melhorou significativamente. A professora afirmou que a segunda página no geral 

tem falta de dinâmicas. A professora chamou à atenção para o quinto dedo que ainda está 

muito levantado, ou seja, demasiado tenso e que no geral é necessário adquirir velocidade. 

A aluna por vezes não coordena bem os acordes com a mão direita no primeiro compasso 

e tem dificuldades em seguir com as escalas depois de uma secção. Foram corrigidas 

algumas dinâmicas e a aluna repetiu algumas passagens mais difíceis. 

A professora definiu como trabalho de casa tocar com mãos separadas e realizar em 

simultâneo o solfejo cantado. Ficou também para estudar os arpejos com inversões e a 

escala em Dó menor. 
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Sequência de atividades 

 

Escalas e arpejos de dó menor 

A aluna começou por tocar a escala de dó menor com mãos separadas e depois juntas. 

De seguida tocou os arpejos, onde a professora corrigiu algumas notas e pediu para tocar 

num andamento mais lento. A docente sugeriu começar uma oitava abaixo do que a aluna 

tinha tocado. Depois, solicitou que a aluna confirmasse verbalmente os números dos dedos 

que utilizou nos arpejos, corrigindo assim um erro de dedilhação. A professora relembrou 

que a aluna deve sempre verificar o número dos dedos na partitura antes de tocar os 

exercícios técnicos. 

Invenção nº1 de J. S. Bach 

Começou por tocar com mãos juntas, mostrando algumas irregularidades na coordenação 

das duas mãos nos primeiros dois compassos. Confundiu também uma oitava na secção 

da mão esquerda, tendo tocado uma oitava abaixo do que está escrito. Ao repetir a 

execução, a aluna tocou duas vezes o fá natural em vez do fá sustenido no compasso, pelo 

que a docente solicitou que escrevesse o símbolo do sustenido na partitura com o lápis. 

Ao reparar que a aluna estava com muitas dificuldades na segunda página, a professora 

pediu que tocasse com mãos separadas. Corrigiu algumas notas erradas e articulação na 

mão direita. 



 

A professora perguntou à aluna como realizou o estudo individual. A aluna respondeu que 

tocou do início ao fim com as mãos separadas e depois com mãos juntas três vezes. A 

professora explicou que o estudo individual deve ser realizado como nas aulas, isto é, por 

secções. Após algumas correções pontuais de ritmo, a professora solicitou que a aluna 

estudasse com mãos juntas um compasso de cada vez. A aluna repetiu o erro do registo, 

tocando novamente uma oitava a abaixo a mão esquerda, tendo isso sido corrigido pela 

docente. A professora focou um compasso particularmente difícil, solicitando que a aluna 

tocasse primeiro com mãos separadas e depois com mãos juntas em ritmos diversos. 

Como trabalho de casa, foi estabelecido o estudo por secções, como por exemplo dois 

compassos por dia. 

Nota: A ligação da chamada a nível de som era boa, pois não havia atrasos ou 

irregularidades. No entanto, o ângulo dificultava a visualização dos dedos no teclado e a 

imagem era irregular, ficando por vezes fora do foco. O instrumento da aluna consistia num 

piano digital com 88 teclas. 
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Sequência de atividades 

A aula iniciou com um breve diálogo para estabelecer uma relação de empatia, 

perguntando como foi a Páscoa e como correu o seu estudo individual. A aluna afirmou ter 

estudado a peça e as escalas e arpejos de si bemol maior. 



 

Escalas e arpejos de si bemol maior 

A docente começou por perguntar quais são as alterações, pelo que a aluna teve 

dificuldade em nomeá-las. Após verificação das alterações, a aluna começou por tocar a 

escala de si bemol com mãos separadas. Sendo que a aluna afirmou não ter estudado a 

escala de sol menor, a docente relembrou a importância de estudar sempre a relativa 

menor e não apenas a escala maior isoladamente. A aluna tocou a escala com mãos juntas 

com acentuação de três em três. De seguida, a aluna tocou os arpejos com mãos 

separadas antes de executá-los com mãos juntas, tendo sido corrigida a postura do pulso. 

“Presto” de Pescetti 

A aluna começou a tocar com a mão direita mas sem alterações, pelo que estava a tocar 

numa tonalidade maior por engano. A professora pediu à aluna para dizer as alterações da 

armação de clave, relembrando de seguida que deve memorizar a ordem dos bemóis. 

Sendo que o ritmo também não estava claro, a docente perguntou quais são as figuras 

rítmicas apresentadas. A aluna afirmou ter confundido o três com a dedilhação, não tendo 

reparado que eram tercinas, pelo que a docente explicou a diferença entre os dois 

símbolos. Antes de voltar a tocar, a docente perguntou a tonalidade em que está a peça, 

pelo que a aluna não se lembrava de como realizar essa identificação. Foi feita uma breve 

revisão sobre a ordem dos bemóis e sustenidos, armação de clave e tonalidades. Através 

do método interrogativo, a aluna chegou à resposta, identificando corretamente que a peça 

se encontra na tonalidade de dó menor.  

A aluna tocou novamente do início com a mão direita, tocando corretamente as alterações. 

A docente chamou à atenção para a postura, pois a aluna estava demasiado próxima do 

teclado e com as costas muito curvas. Ao tocar a segunda pauta com a mão direita, a aluna 

apresentava muita tensão no ombro, pelo que a docente alertou para que fosse 

descontraído. A partir da segunda pauta, a aluna teve muita dificuldade na leitura, tendo 

tocado incorretamente as alterações. Como estratégia, a docente recorreu ao solfejo. A 

aluna continuou a execução com a mão direita, tendo sido corrigidas várias notas e a 

postura da mão, que estava demasiado fora do teclado. Continuando com a execução com 

a mão direita até à segunda página, a docente corrigiu frequentemente as notas e a 

dedilhação. Apesar da aluna afirmar que tinha estudado a peça, foi possível verificar que 

estava com muitas dúvidas e hesitações ao longo da execução com a mão direita. A 

docente relembrou que a indicação “presto” significa veloz, pelo que esta peça será para 

desenvolver a velocidade.   



 

Ficou como trabalho de casa estudar as escalas e arpejos de sol menor, ouvir uma 

gravação da peça “Presto” de Pescetti e estudá-la com mãos separadas de forma a tocar 

com fluência até ao fim. 

 

4. Aluna F. L. 
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Sequência de atividades 

A professora perguntou como correu a semana e o estudo do instrumento, pelo que a aluna 

afirmou não ter realizado o seu estudo individual. 

Sonatina op. 55 nº1, 1º andamento de Kuhlau: A aluna começou por tocar tudo do início 

ao fim, apresentando muita insegurança no geral e com várias interrupções no discurso 

musical. A docente propôs à aluna uma reflexão sobre a sua performance, pedindo uma 

autoavaliação da sua execução. A aluna afirmou que a execução estava ainda muito 

insegura devido à falta de estudo individual. A professora sensibilizou a aluna para o estudo 

individual, relembrando que este deve ser mais regular. 

Exposição: A docente começou por corrigir a postura, pedindo à aluna para se posicionar 

mais ao centro do teclado, manter os pés apoiados no chão e descontrair os ombros. De 

seguida, corrigiu o ritmo irregular do primeiro compasso, pois a aluna não estava a tocar 

as notas da mão esquerda com o ritmo correto. A aluna continuou a tocar a secção da 



 

exposição com algumas correções pontuais por parte da docente a nível das dinâmicas, 

das respirações, da dedilhação e dos acentos. A professora focou o compasso nº8, 

solicitando que a aluna repetisse a escala para corrigir o Fá sustenido tocado 

incorretamente como Fá natural. Neste mesmo compasso, a aluna estava incorretamente 

a executar um accelerando na mão direita, pelo que a docente marcou a pulsação 

enquanto a aluna repetia várias vezes. A docente corrigiu a pulsação dos compassos nº 

13 a 20. Foi alertado também pela docente o acento da mão esquerda no compasso nº 18, 

assim como as notas corretas dos acordes. A aluna repetiu várias vezes a exposição com 

o intuito de automatizar os aspetos corrigidos e adquirir maior fluência na execução. 

Desenvolvimento: Foram corrigidas as dinâmicas, as respirações e algumas notas. A 

docente focou os compassos nº 31 a 34, utilizando como estratégia cantar com dinâmica 

enquanto a aluna tocava, de forma a serem executados os crescendos e diminuendos 

adequadamente. Utilizou também como estratégia abrir e fechar os braços enquanto 

cantava as notas da mão direita, para a aluna obter uma imagem visual das dinâmicas. 

Reexposição: A professora focou os compassos nº 47 a 49, solicitando mais consistência 

no toque da mão esquerda, utilizando a expressão “esparguete cru em vez de esparguete 

cozido” para descrever a sensação de dedos mais firmes. A docente corrigiu a técnica das 

terceiras da mão direita, exemplificando um movimento descendente e ascendente. A 

aluna continuou a tocar a reexposição com algumas correções pontuais por parte da 

docente a nível da posição do pulso, das respirações, da dedilhação, dos acentos, do ritmo 

e das notas. Outra estratégia utilizada pela docente para melhorar a fluência do discurso 

musical foi solicitar à aluna que tocasse a reexposição com mãos separadas cantando com 

o nome das notas. 

Trabalho de casa: A docente estabeleceu como trabalho de casa o estudo individual do 

1º andamento da sonatina de Kuhlau. 
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Sequência de atividades 

A professora perguntou como correu a semana e se conseguiu cumprir o seu estudo 

individual, pelo que a aluna afirmou ter condensado o seu estudo em apenas um dia. A 

docente relembrou que um estudo individual diário é mais eficaz do que estudar muitas 

horas apenas num dia da semana. Após um breve diálogo com a aluna para apurar o seu 

horário disponível, foi estabelecido um calendário semanal com um mínimo de quatro horas 

semanais de estudo individual. 

Primeiro andamento da Sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau: A aluna tocou uma vez do início 

ao fim, não só para se acostumar à situação de performance mas também para serem 

identificados mais facilmente os aspetos a serem trabalhados durante a aula. A professora 

ofereceu o seu feedback, afirmando que a performance no geral apresentou maior fluência 

que na aula anterior, apesar de existirem ainda alguns pontos a melhorar.  

Exposição: A professora pediu à aluna que tocasse novamente a exposição, desta vez 

interrompendo pontualmente para corrigir a pulsação, dinâmicas e ritmo instável. Para que 

a aluna tocasse os acordes da mão esquerda com maior presença e carácter nos 

compassos nº13 a nº14, a professora recorreu à comparação com o rebentamento de 

ondas do mar nas rochas. A aluna apresentou tendência em acelerar no compasso nº15, 

pelo que a professora marcou a pulsação durante a repetição desse compasso. 

Desenvolvimento: A docente destacou a indicação “dolce” no início do desenvolvimento, 

começando por abordar a questão do toque da mão direita. A docente descreveu algumas 

imagens e utilizou comparações para que a aluna conseguisse produzir um som mais doce 

no instrumento. Foi solicitado que a aluna imaginasse um teclado abaixo do teclado real, 

levando-a a pressionar ainda mais a tecla depois de a baixar. Foi também descrita pela 

professora a ação de acariciar um gato com intensidade. A aluna tocou várias vezes a nota 

Fá com a mão direita até encontrar o timbre ideal. A professora relembrou que a secção 

do desenvolvimento tem um caráter mais misterioso do que a exposição, sugerindo 



 

também uma sonoridade diferente. Após estes exercícios e descrições feitas pela docente, 

a aluna melhorou muito o toque nas duas mãos, encontrando um equilíbrio sonoro mais 

adequado. A aluna continuou a tocar o desenvolvimento com correções pontuais da 

docente a nível das respirações, do toque, da postura do pulso e da articulação.  

Reexposição: A docente começou por focar os compassos nº 47 ao nº 49, onde a aluna 

apresentava irregularidades no ritmo e dificuldades técnicas nas duas mãos. Como 

estratégia para corrigir a parte rítmica, a professora pediu à aluna para solfejar o ritmo da 

mão direita com a silaba “pam” marcando a pulsação ao mesmo tempo. Para um toque 

mais adequado na mão esquerda, a professora alertou a aluna para ter mais firmeza na 

ponta dos dedos, comparando-os com a consistência de esparguete cru que é duro ao 

invés do esparguete cozido que é mole. De seguida, a docente relembrou que a aluna não 

deve salientar tanto a nota repetida (Sol) na mão esquerda, apelidando esta nota de 

“James Bond”, pois comparativamente às restantes notas esta deve ser mais discreta. 

Como estratégia para a descontração da mão esquerda, a docente pediu à aluna que 

segurasse uma caneta entre as pontas do polegar e do indicador, experimentando a 

sensação da mão mais fechada e menos contraída. Outra estratégia que a docente utilizou 

para desenvolver a técnica da mão esquerda foi a execução dessa passagem em padrões 

rítmicos variados. De seguida, a docente exemplificou a técnica das terceiras ligadas de 

dois em dois, evidenciando o movimento da mão para baixo no primeiro acorde de terceira 

e o movimento para cima no segundo acorde. 

Regressando ao compasso nº46, a docente alertou para o uso correto do peso do braço 

no acento da mão direita (nota Lá). Para uma maior consciencialização da técnica do peso, 

a professora solicitou que a aluna se levantasse e realizasse alguns exercícios. A aluna 

respirou fundo levantando os braços e depois expirou deixando cair os braços com peso 

natural. De seguida, tocou várias vezes a nota Lá com a técnica do peso. 

A docente corrigiu a pulsação no compasso nº 50, pois a aluna não estava a executar a 

escala com a mão direita num andamento regular. Por fim, a aluna tocou o resto da 

reexposição com correções pontuais realizadas pela docente a nível das respirações e 

dinâmicas.  

Trabalho de casa: Ficou estabelecido como trabalho de casa para a aula seguinte o 

aprofundamento dos aspetos técnicos e expressivos abordados ao longo da aula, seguindo 

as estratégias de estudo fornecidas para o 1º andamento da Sonatina op.55 nº1 de Kuhlau.  

 



 

 

 

Relatório de aula assistida nº3 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 11 de novembro de 2020/9h50 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

A professora perguntou como correu a semana e o estudo individual, pelo que a aluna 

afirmou ter cumprido apenas três horas de estudo em vez das quatro horas mínimas 

definidas pela docente. A docente perguntou à aluna se sentiu que essas três horas foram 

suficientes, pela que a aluna afirmou que não. 

Primeiro andamento da Sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau: A aluna começou por tocar uma 

vez do início ao fim. Durante esta execução a aluna apresentou insegurança, tendo parado 

duas vezes por vários segundos e confundido a reexposição com a exposição. A docente 

perguntou à aluna como avaliaria a sua performance, pelo que a aluna respondeu que tinha 

sido muito má. A professora alertou para a sonoridade, que no geral estava muito 

superficial, recomendando uma maior firmeza nos dedos. Elogiou os acentos que tinham 

sido todos tocados corretamente. De seguida, a professora recomendou começar de novo, 

mas desta vez com um andamento adequadamente mais lento. 

Exposição: A professora corrigiu pontualmente algumas dinâmicas e pulsação. No 

compasso 15 a docente relembrou à aluna que não deve acelerar o andamento quando 

toca “crescendo”. A docente alertou a aluna para não tocar súbito piano após o acento da 

escala descendente no compasso 17, mas sim continuar com consistência no toque. Para 

automatizar estas correções, a aluna repetiu os compassos 15 e 17 quatro vezes. A aluna 

tocou os restantes compassos da exposição, tendo sido corrigida a dinâmica do compasso 

20. De seguida, a professora solicitou que a aluna tirasse fotocópia da partitura da Invenção 

nº1 de J. S. Bach. 



 

Invenção nº1 de J. S. Bach: A aluna começou por solfejar o nome das notas da mão 

direita, tendo apresentado irregularidades já no primeiro compasso. A docente perguntou 

à aluna que figuras rítmicas estão representadas, pelo que a aluna incorretamente 

respondeu mínimas. Sendo que a aluna não se lembrava dos nomes das figuras rítmicas, 

a professora desenhou no quadro as figuras e relembrou os nomes e as respetivas 

durações à aluna. De seguida, a docente fez perguntas acerca das durações, como por 

exemplo, em quantas colcheias se divide uma semínima. A aluna solfejou dois compassos 

com o apoio da professora, tocando de seguida dois compassos com a mão direita várias 

vezes. A docente explicou que as colcheias devem ser tocadas separadamente, ao 

contrário das semicolcheias. No entanto, a docente relembrou que tocar separadamente 

não significa tocar em staccato e que a aluna deve auxiliar esta separação com um 

movimento do braço. Foi corrigida a postura, nomeadamente dos pés que devem estar 

apoiados no chão e do pulso que estava demasiado baixo. A aluna tocou sete compassos 

com a mão direita duas vezes com orientação da docente, deixando ainda de parte as 

ornamentações. De seguida, a docente introduziu as ornamentações, fazendo um breve 

contexto histórico. A professora escreveu na partitura os números dos dedos tocados 

durante cada ornamentação, para auxiliar o estudo individual. 

Trabalho de casa: Ficou estabelecido como trabalho de casa para a aula seguinte estudar 

o 1º andamento da Sonatina op.55 nº1 de Kuhlau, solfejar e tocar a primeira página da 

invenção nº1 com mãos separadas e estudar a escala de mi maior e os arpejos de mi maior 

com inversões. 

 

 

 

Relatório de aula assistida nº4 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 18 de novembro de 2020/10h40 

Duração: 100 minutos 

Tipo: Presencial 

 



 

Sequência de atividades 

A professora perguntou como correu a semana e o estudo individual, pelo que a aluna 

afirmou ter estudado muito pouco.  

Escalas e arpejos de Mi Maior: A aluna começou por tocar a escala de mi maior, 

executando notas incorretas. Sendo que a aluna pensava que as alterações eram apenas 

dó sustenido e sol sustenido, a professora apercebeu-se de que o trabalho de casa da 

semana passada não tinha sido feito e pediu que utilizasse as partituras das escalas. A 

aluna afirmou que não tinha trazido as partituras para a aula e que também não as tinha 

utilizado no estudo individual. A professora reforçou a importância do estudo individual e 

do material necessário para a aula. Sendo que a aluna não tinha feito o estudo individual 

das escalas e arpejos, a professora decidiu continuar a aula com o 1º andamento da 

sonatina em sol maior de Kuhlau. 

1º Andamento da sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau: A aluna começou a tocar o primeiro 

andamento num andamento rápido, mostrando pouca fluência no discurso musical e 

confundindo a exposição com uma parte da reexposição. A aluna voltou ao início do 1º 

andamento, parando várias vezes na exposição, com alguns acordes errados na mão 

esquerda prontamente corrigidos. Começou com a primeira nota da melodia do 

desenvolvimento errada, mostrando incerteza acerca da estrutura da peça e dificuldades 

em prosseguir de uma secção para a outra. A aluna voltou a fazer alguns erros antigos, 

como por exemplo tocar o fá natural em vez de fá sustenido. No entanto, a aluna tocou 

corretamente os crescendos, os diminuendos e os acentos. A professora pediu para repetir 

do início num andamento mais lento. Também alertou para algumas partes que deveriam 

ser tocadas numa dinâmica mais piano. Após várias correções a nível de pulsação, 

dinâmicas e melodia, a professora começou a trabalhar a Invenção nº1 de J. S. Bach. 

Invenção nº 1 de J. S. Bach: A aluna começou por tocar a primeira página com mãos 

separadas. Tocou com o ritmo irregular e com articulação em staccato nas colcheias. A 

professora pediu para solfejar marcando a pulsação. A aluna não foi capaz de solfejar 

marcando a pulsação, pois não compreendia onde estava o primeiro tempo e como dividir 

as semicolcheias. A docente relembrou onde estavam os tempos fortes e que uma 

semínima se divide em quatro semicolcheias. Após orientações da docente, a aluna 

conseguiu solfejar com o ritmo correto. A aluna continuou o solfejo e demonstrou muitas 

dificuldades na identificação do nome das notas. A professora relembrou que a aluna deve 

incluir o solfejo no seu estudo individual. A professora como estratégia de facilitação pediu 

para marcar a colcheia como unidade de tempo, pelo que a aluna já conseguiu solfejar e 



 

tocar com o ritmo correto os primeiros dois compassos. A aluna continuou a tocar com a 

mão direita, apontando alguma dedilhação na partitura no quinto compasso. A professora 

alertou para que a aluna não acentuasse uma nota após uma nota longa e para não tocar 

staccato as notas repetidas.  

A aluna tocou novamente do início com a mão direita. A docente acrescentou algumas 

indicações de interpretação como crescendo e respirações. A professora relembrou a aluna 

que deve estudar num andamento mais lento e que não deve tocar as colcheias em 

staccato. De seguida, a aluna tocou a mão esquerda, apresentando mais dificuldade na 

leitura da clave de fá. A aluna não se apercebia quando tocava notas erradas, pelo que 

demonstrava não conhecer auditivamente a peça. Apresentou por vezes tendência em ler 

o número dos dedos em vez da nota escrita. 

Trabalho de casa: Estudar a escala e os arpejos de mi maior, estudar o 1º andamento da 

sonatina de Kuhlau e adquirir um discurso fluente com mãos separadas dos primeiros oito 

compassos da invenção nº1. 

 

 

 

 

Relatório de aula assistida nº5 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 26 de novembro de 2020/9h50 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

A aluna chegou à aula com um atraso significativo e afirmou não ter estudado as escalas 

novamente. Continua a apresentar pouca motivação para o estudo individual. 

1º andamento da Sonatina de Kuhlau op.55 nº1 



 

A professora pediu que a aluna tocasse uma vez do início ao fim de forma a identificar os 

aspetos a melhorar. A aluna apresentou dificuldade na transição para o desenvolvimento, 

demorando muito tempo a identificar a primeira nota dessa secção. Devido à falta de estudo 

individual apresenta ainda alguns erros semelhantes aos da aula anterior. Parou na 

reexposição algum tempo, não sendo capaz de continuar até ao final da peça. A aluna 

repetiu várias vezes a passagem da exposição para o desenvolvimento e com o apoio da 

docente terminou a leitura da reexposição com mãos juntas. 

Invenção nº 1 de J. S. Bach (primeiros sete compassos) 

Aluna começou por tocar apenas com a mão direita. Tendo começado uma oitava acima 

do que está escrito, a professora utilizou o método interrogativo para corrigir o sucedido, 

perguntando à aluna o que estava a fazer mal. Após situar-se corretamente ao teclado, a 

aluna apresentou insegurança nas notas e no ritmo dos restantes compassos. A docente 

identificou e corrigiu as notas e ritmo incorretos. De seguida, foi corrigida a articulação, pois 

a aluna estava a tocar staccato incorretamente em algumas passagens. 

A aluna tocou os sete compassos com a mão esquerda, tendo apresentado ainda mais 

insegurança na leitura. A professora pediu à aluna para solfejar os compassos nº 3 a nº4 

antes de tocar novamente. A aluna conseguiu tocar as notas corretas mas com o ritmo 

irregular, pelo que a docente corrigiu esse aspeto. De seguida, a aluna tocou com mãos 

juntas até ao compasso nº 4, tendo sido chamada à atenção para as notas corretas e para 

a articulação. Tendo em consideração as dificuldades apresentadas pela aluna, a 

professora decidiu focar apenas os compassos nº1 e nº2. Após conseguir alguma fluência 

nos dois primeiros compassos, a aluna realizou uma primeira leitura com mãos juntas até 

ao compasso nº7 num andamento muito lento. 

Trabalho de casa: Adquirir um discurso musical com maior fluência com mãos juntas dos 

primeiros oito compassos da Invenção nº1 e continuar a leitura com mãos juntas até ao 

final da página. 

  

 

 

Relatório de aula assistida nº6 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 



 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 2 de dezembro de 2020/10h40 

Duração: 100 minutos 

Tipo: Presencial 

 

Sequência de atividades 

A professora perguntou como correu a semana e o estudo individual, pelo que a aluna 

afirmou ter estudado duas horas no fim-de-semana e mais um pouco durante o feriado. A 

aluna declarou ter perdido a partitura das escalas e arpejos, pelo que tirou fotocopia 

novamente. A docente relembrou a aluna que terá audição de classe na semana seguinte, 

pelo que o foco da aula será a peça da audição (1º andamento da Sonatina op.55 nº1 de 

Kuhlau). 

Escala de Mi maior 

A aluna não se lembrava novamente das alterações da escala, pelo que a docente 

relembrou as quatro alterações. Começou por tocar três oitavas com mãos separadas. A 

professora corrigiu o andamento, que estava demasiado rápido. De seguida, a aluna tocou 

com mãos juntas, com frequentes correções na dedilhação.  

Arpejos com passagem do polegar de Mi maior 

A aluna tocou várias vezes os arpejos em três oitavas com mãos separadas e juntas. A 

docente corrigiu a dedilhação e pediu para serem tocados num andamento mais lento.  

Primeiro andamento da Sonatina op. 55 nº1 de Kuhlau: 

A professora realizou uma simulação de audição, em que a aluna teve algumas 

interrupções pontuais e uma paragem de vários segundos na reexposição (compasso 25), 

pelo que a professora pediu para tocar do início dessa secção novamente. Após algumas 

correções a nível de ritmo, a professora pediu à aluna para utilizar a sua aplicação de 

metrónomo no smartphone. A aluna tocou do início ao fim novamente com o número de 

metrónomo de 80 à semínima, parando novamente no mesmo compasso da reexposição 

(compasso 25). A docente pediu à aluna para tocar com mãos separadas e juntas os 

compassos 25 a 28 várias vezes com metrónomo. A aluna continuou a tocar a reexposição 

com algumas pontuais correções a nível da pulsação, pois apresentava tendência em 

acelerar o andamento durante a execução. 



 

Tendo corrigido os compassos 25 a 28, tocando várias vezes com mãos separadas e 

juntas, a aluna tocou do início ao fim novamente com metrónomo a 80 à semínima. A 

docente corrigiu várias vezes a pulsação, pois a aluna apresentou dificuldades em tocar 

juntamente com o metrónomo. A aluna repetiu a reexposição várias vezes, pois não estava 

a conseguir manter a pulsação estável. A aluna tocou várias vezes todo o 1º andamento 

do início ao fim com metrónomo para fortalecer a concentração e a prontidão na resolução 

de problemas.  

A docente comentou que no geral a aluna apresenta pouca dinâmica e expressividade na 

sua interpretação, recomendando à aluna que estude alguns dias no Núcleo do Caniço no 

piano acústico. A professora alertou que o instrumento da aluna (teclado com cinco oitavas) 

não permite fazer dinâmicas ou estudar adequadamente o repertório do 3º Grau. A aluna 

afirmou ser uma possibilidade adquirir um piano no Natal. 

A aluna repetiu do início ao fim desta vez sem metrónomo, com algumas correções por 

parte da docente acerca da pulsação, dinâmicas, respirações e postura (pulsos muito 

baixos). 

Trabalho de casa: Ficou definido como trabalho de casa para a aula seguinte estudar o 

1º andamento da Sonatina op.55 nº1 de Kuhlau e as escalas e os arpejos em mi maior. 

 

 

 

 

Relatório de aula assistida nº7 

 

 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 9 de dezembro de 2020/10h40 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Presencial 



 

Sequência de atividades 

A professora começou por felicitar a aluna pela audição decorrida nesse mesmo dia. Deu 

feedback positivo, apontando os aspetos que correram melhor. Elogiou o facto de que 

apesar da aluna ter tido uma pequena hesitação no início do desenvolvimento, conseguiu 

continuar até ao fim sem nenhuma interrupção. Foi evidente que a aluna fez um grande 

esforço na semana anterior a nível de estudo individual como preparação para a audição. 

Invenção nº1 de J. S. Bach 

A aluna tocou a primeira página com mãos separadas, juntando de seguida até ao 

compasso nº7. A docente corrigiu a articulação, dedilhações e algumas notas, pedindo que 

tocasse novamente com as mãos juntas num andamento mais lento. O tempo restante da 

aula foi dedicado aos compassos nº3 e nº4, onde a aluna ainda tinha muita insegurança. 

A professora utilizou como estratégias o solfejo e tocar com mãos separadas. Como 

estratégia para a junção de duas articulações diferentes, a docente pediu que a aluna 

utilizasse o braço esquerdo para separar as colcheias, exagerando propositadamente o 

movimento. 

Trabalho de casa: Ficou definido como trabalho de casa adquirir maior fluência na 

execução da primeira página da Invenção nº1 de J. S. Bach e continuar a leitura na 

segunda página. A aluna ficou com a tarefa de trazer uma nova escala e arpejo à escolha 

para a aula seguinte. 

Nota: A aula começou num horário diferente para não coincidir com a audição de núcleo. 

 

 

 

Relatório de aula assistida nº8 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 16 de dezembro de 2020/10h40 

Duração: 100 minutos 

Tipo: Presencial 



 

Sequência de atividades 

A aula iniciou com um breve diálogo criando uma relação de empatia com a aluna. A aluna 

afirmou não ter trazido o material para aula, incluindo as partituras. Em poucos minutos a 

docente encontrou as partituras nos seus livros pessoais para dar seguimento à aula. A 

aluna também informou estar lesionada na mão direita, pelo que poderá apenas tocar com 

a mão esquerda durante a aula. Sendo que a aluna não preparou uma nova escala como 

estava definido para o trabalho de casa, a docente decidiu trabalhar a escala e os arpejos 

de mi maior novamente. A aluna tocou apenas com a mão esquerda, tendo sido corrigida 

pontualmente alguma dedilhação.  

Invenção nº1 de J. S. Bach 

De forma a rentabilizar o tempo da aula, a docente decidiu verificar o trabalho individual 

realizado pela aluna a partir da penúltima pauta da primeira página. A aluna teve dificuldade 

em encontrar o registo correto, provavelmente devido ao facto de ter um teclado reduzido 

em casa. Após corrigir o erro de oitava, a docente solicitou que a aluna escrevesse a lápis 

alguma dedilhação. Foi corrigida também a postura ocasionalmente, nomeadamente a 

altura dos pulsos e a postura dos dedos. O restante tempo de aula foi dedicado a correções 

na leitura da última pauta da primeira página. 

Trabalho de casa: A professora sensibilizou a aluna para um estudo individual mais 

regular, definindo o mesmo trabalho de casa que não foi realizado na aula anterior. 

(Preparar uma nova escala e arpejo à escolha e tocar com fluência a primeira página da 

Invenção nº1 de J. S. Bach) 

 

 

Relatório de aula assistida nº9 

 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 3 de fevereiro de 2021/10h50 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 



 

Sequência de Atividades 

A aula começou com um breve diálogo com a aluna, apurando como correu o seu estudo 

individual naquela semana. A aluna respondeu que estudou a Invenção nº1, mas que não 

estudou as escalas que tinham sido definidas como trabalho de casa. A aluna também não 

teve possibilidade de imprimir as partituras solicitadas das novas escalas que iria aprender. 

De seguida, foram dedicados alguns minutos à preparação da aula, como a correção do 

ângulo da câmara da aluna e a procura das partituras das escalas no seu tablet. 

Escalas e arpejos de si bemol maior 

A aluna começou a tocar escala de si bemol maior com as mãos separadas. Sendo que a 

aluna fez alguns erros de notas no início da escala, a professora perguntou quais são as 

alterações. Rapidamente a aluna se apercebeu que estava a ler a partitura errada, neste 

caso a de ré bemol maior. Com a orientação da professora, a aluna encontrou a partitura 

da escala de si bemol maior e continuou a execução. A docente corrigiu a dedilhação e 

algumas notas pontuais durante a execução com mãos separadas e mãos juntas, 

solicitando também um andamento mais lento. De seguida, a aluna tocou as escalas e 

arpejos de si bemol maior com inversões, tendo necessitado de orientações por parte da 

docente em relação à dedilhação e às notas corretas. 

Invenção nº1 de J. S. Bach 

Como a aluna afirmou ter estudado em especial a passagem da primeira página para a 

segunda página, a professora pediu para que começasse a tocar a partir dessa secção. A 

aluna cometeu alguns erros de notas, pelo que a professora solicitou que tocasse com 

mãos separadas. A maior parte da aula foi dedicada à junção das duas mãos dos 

compassos 11 a 12. 

Trabalho de casa: Ficou definido estudar a Invenção nº1 e as escalas e arpejos de si 

bemol maior. 

Nota: A ligação da chamada a nível de som era boa, pois não havia atrasos ou 

irregularidades. Era possível ver as mãos e os dedos da aluna no teclado. No entanto, o 

instrumento da aluna era limitado a nível do número de teclas e pela impossibilidade de 

fazer dinâmicas. 

 

 



 

 

 

Relatório de aula assistida nº10 

 

Sequência de atividades 

 

A aula iniciou com um breve diálogo de forma a criar empatia com a aluna e verificar se 

foi cumprido o estudo individual. A aluna afirmou não ter conseguido completar as horas 

definidas na semana anterior para o estudo individual. 

Invenção nº1 de J. S. Bach 

A aluna começou diretamente do compasso nº11 com mãos juntas. A docente corrigiu 

pontualmente algumas notas e dedilhação, solicitando depois que a aluna recomeçasse 

num andamento mais lento. A aluna continuou a leitura com mãos juntas até ao final da 

peça com algumas correções a nível da ornamentação, dedilhação, notas e ritmo.  

A docente selecionou os últimos dois compassos e trabalhou com a aluna conteúdos mais 

específicos da interpretação, nomeadamente articulação e respirações. Foram corrigidos 

alguns aspetos da postura ao longo da aula, incluindo a centralização ao teclado e a altura 

dos pulsos. Após várias repetições dos últimos dois compassos, a aluna voltou a tocar a 

partir do compasso nº19.  

Trabalho de casa: Considerando que a aluna ainda apresentava muita insegurança da 

Invenção de J.S. Bach, a docente alertou que a falta de estudo individual poderá implicar 

a mudança do repertório para um repertório mais simples. A docente perguntou qual a 

escala que a aluna irá preparar para a próxima aula, pelo que a aluna escolheu a escala 

de mi bemol maior. 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 3 de março de 2021/10h50 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 



 

 

Relatório de aula assistida nº11 

 

Sequência de atividades 

 

A aula iniciou com um diálogo para criar uma relação de empatia com a aluna e verificar 

se foi cumprido o estudo individual. A aluna afirmou não ter realizado o estudo individual. 

Escala e arpejos de mi bemol maior 

A aluna começou por tocar a escala com mãos separadas. De seguida, tocou com mãos 

juntas apresentando apenas breves hesitações. A professora corrigiu pontualmente a 

dedilhação e o número de oitavas tocadas pela aluna. Sendo que a aluna após duas 

repetições estava já segura na escala e nos arpejos, a docente decidiu avançar para o 

repertório. 

J. S. Bach: Invenção nº1 

A professora solicitou que a aluna começasse no compasso nº 11 num andamento lento. 

Foi necessário corrigir ainda algumas notas desse compasso antes de avançar na peça. 

Após algumas repetições em andamento ainda mais lento, a aluna apresentou também 

insegurança no compasso nº 13. Foi necessário repetir várias vezes a mão esquerda, pois 

a aluna tinha tendência em tocar sol natural em vez de sol sustenido no quarto tempo do 

compasso. A docente corrigiu a postura do pulso e a dedilhação do compasso 13, pedindo 

à aluna para repetir várias vezes a mesma passagem com mãos juntas. 

O tempo restante da aula foi dedicado principalmente ao compasso nº 14 e ao compasso 

nº 20, tendo sido feita uma correção na leitura com mãos separadas e depois com mãos 

juntas.  

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 10 de março de 2021/10h50 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 



 

A docente chamou a aluna à atenção para o facto de não ter realizado o estudo individual 

nas últimas semanas. A professora informou a aluna de que ela não está em condições de 

tocar na audição na semana seguinte, sensibilizando-a para a importância de um estudo 

individual mais regular e eficaz. Sobrando ainda alguns minutos da aula, a aluna continuou 

a tocar com mãos juntas a partir do compasso 21. No entanto, como a aluna apresentava 

ainda muita insegurança, foi necessário tocar com mãos separadas primeiro e juntar as 

mãos por secções mais curtas. Como estratégia, a professora cooperante utilizava também 

o solfejo cantado. 

 

 

 

Relatório de aula assistida nº12 

 

Sequência de atividades 

A aluna acabou por faltar à sem aviso prévio, pelo que a aula ficou sem efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna: Aluna F. L. 

Nível: 3º Grau 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 7 de abril de 2021/10h50 

Duração: 50 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 



 

5. Aluno Z. F. 

 

 

 

Relatório de aula assistida nº1 

 

Sequência de atividades 

A aula começou com pequeno diálogo para apurar o estudo individual e o material para 

aula (partituras imprimidas pelo aluno). 

“In a Rickshaw” de J. Thompson 

O aluno começou na posição de Fá em vez de Dó. A professora corrigiu a posição através 

do método interrogativo. A docente elogiou o facto de as notas estarem corretas, tendo 

apontado a postura como um aspeto a melhorar. As costas não estavam direitas e os 

pulsos estavam demasiado baixos. A professora pediu para o aluno se sentar um pouco 

mais atrás, afastando-se um pouco mais do teclado. 

A docente aplaudiu o facto que o aluno estava a conseguir tocar sem a necessidade de 

cantar os nomes das notas, mas pediu para corrigir alguma dedilhação. A professora pediu 

para o aluno repetir a peça, tendo corrigido pontualmente a postura das mãos. O aluno 

apresentou tendência em recomeçar a peça quando se enganava numa nota, pelo que a 

professora pediu para o aluno tentar tocar a peça sem voltar para trás. Através do método 

interrogativo, a docente corrigiu a nota final da peça. A professora elogiou a continuidade 

na execução. 

 

 

Aluno: Aluno Z. F. 

Nível: 4º nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 22 de fevereiro 2021/10h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 



 

“The banjo picker” de J. Thompson 

O aluno começou por solfejar a melodia com ritmo. Depois, através do método 

interrogativo, verificou a dedilhação. A docente chamou à atenção pois o aluno estava a 

tocar sem olhar para a partitura. A professora corrigiu pontualmente a postura (ombros e 

pulsos), a dedilhação e as notas. A docente cantou a melodia num andamento mais rápido 

para o aluno ter melhor noção auditiva da nova peça. O aluno repetiu enquanto a 

professora auxiliou a contagem dos tempos. A docente chamou novamente à atenção para 

a postura correta, sugerindo que o aluno tem de ter um papel de um polícia consigo mesmo 

para a autorregulação da postura. “Como um polícia supervisor, se o pulso sai fora da lei 

tens de multá-lo. Por isso mantém-no na altura certa”. 

“Princess Waltz” de J. Thompson 

A professora solicitou que o aluno solfejasse a melodia. Através do método interrogativo, 

a professora incentivou uma breve análise da peça, orientando o aluno para a identificação 

de alguns padrões. Ainda com o método interrogativo, o aluno encontrou a posição dos 

dedos. Durante uma primeira execução, a docente corrigiu pontualmente alguma 

dedilhação e postura. 

Em cada repetição da execução da peça, a docente focava um aspeto específico (melodia, 

ritmo, dedilhação ou postura). Desta forma o aluno conseguia reter melhor a informação. 

Ao longo da aula foi possível observar a eficácia de uma boa utilização do feedback 

positivo. A docente começava por apontar os aspetos positivos antes de apontar os 

aspetos a serem melhorados.  

Ficou como trabalho de casa estudar as peças “The Banjo Picker” e “Princess Waltz” 

 

 

 

 

Relatório de aula assistida nº2 

Aluno: Aluno Z. F. 

Nível: 4º nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 



 

 

Sequência de atividades 

A aula iniciou com um breve diálogo para apurar o estudo individual e o material para aula 

(partituras imprimidas pelo aluno). O aluno afirmou ter realizado o estudo das peças. 

“The Banjo Picker” de J. Thompson 

O aluno começou por tocar do início ao fim. A docente alertou para a postura dos pulsos, 

pois estavam demasiado baixos e solicitou que o aluno tocasse novamente, mas desta vez 

com a repetição. A professora disse que no geral estava melhor, mas que o aluno ainda 

tem dificuldade em tocar do início ao fim sem interrupções. 

“Princess Waltz” de J. Thompson 

A professora perguntou se o aluno tinha estudado a peça, pelo que respondeu que estava 

ainda com muitas dificuldades. A docente definiu apenas a primeira pauta para trabalhar 

nesta aula. O aluno tocou do início, tendo a docente interrompido para corrigir a dedilhação. 

A docente chamou à atenção para o facto de o aluno estar sempre a mudar de posição, 

pedindo que não retirasse os dedos do teclado quando toca uma nota. A docente pediu 

para o aluno tocar novamente, mas desta vez realizando o solfejo cantado enquanto 

tocava. Foi alertado pela docente de que as costas devem estar direitas e que o polegar 

tem de estar no teclado. O aluno realizou o solfejo do compasso seguinte, tendo tocado 

logo de seguida. A docente alertou para o facto de o aluno ter tendência em não olhar para 

a partitura. Ficou definido como trabalho de casa estudar o resto da peça até ao fim. A 

docente informou que irá enviar o segundo caderno de John Thompson para o aluno iniciar 

o estudo. 

 

 

 

 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 1 de março 2021/10h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 



 

 

 

Relatório de aula assistida nº3 

 

Sequência de atividades 

“Princess Waltz” 

Após solfejar as notas, o aluno tocou do início ao fim. A professora corrigiu alguma 

dedilhação e ritmo. Depois de algumas repetições e correções pontuais o aluno passou 

para a próxima peça. 

“Lightly Row” 

O aluno começou por dizer as notas da peça sem ritmo e depois solfejar com o ritmo. A 

docente através do método interrogativo recapitulou o símbolo de bemol. O aluno tocou a 

mão direita tocado o si natural em vez do si bemol, pelo que a docente perguntou 

novamente o significado do símbolo.  Foi corrigida a postura da mão, tendo a docente 

demonstrado a posição correta, apontando a câmara para a sua mão. Após uma primeira 

leitura com a mão direita, a docente solicitou que o aluno tocasse a parte da mão esquerda.  

Trabalho de casa: Ficou estabelecido como trabalho de casa o estudo das duas peças, 

prestando maior atenção à postura e à posição dos cinco dedos no teclado. 

 

 

 

 

 

Aluno: Aluno Z. F. 

Nível: 4º nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 8 de março 2021/10h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 



 

 

 

Relatório de aula assistida nº4 

 

Sequência de atividades 

A aula iniciou com um breve diálogo descontraído com o aluno. O aluno informou que não 

se lembrava da peça que deveria ter estudado, tendo estudado a peça “The ballet dancer” 

de Thompson. 

“The ballet dancer” de J. Thompson 

Ao iniciar a tocar, a docente apercebeu-se logo que o aluno estava na posição errada. 

Solicitou que o aluno dissesse em voz alta as notas em que começavam as duas mãos 

antes de tocar. Sendo que não era possível ver as mãos do aluno, a docente pediu que 

fosse mudado o ângulo da câmara. Ao executar novamente a peça, agora com uma boa 

visualização das suas mãos no teclado, a docente corrigiu a postura da mão, pedindo que 

o polegar esteja dentro do teclado. A docente relembrou que não é necessário sair da 

posição quando o aluno toca nas teclas pretas. Foi identificada uma dificuldade em tocar 

fluentemente a passagem do compasso nº7 para o compasso nº8, pelo que o aluno repetiu 

várias vezes. Após uma execução da peça do início ao fim, a docente deu feedback ao 

aluno, mencionando que poderia melhorar a fluência e a posição da mão. 

“Lightly Row” de J.   Thompson 

Antes de começar a peça, o aluno fez alguns exercícios técnicos para os cinco dedos na 

mesma posição com a mão direita. A docente pediu que o aluno tocasse graus conjuntos 

ascendentes e descendentes. Ao tocar os graus conjuntos de forma descendente, a 

Aluno: Aluno Z. F. 

Nível: 4º nível de Iniciação 

Classe: Professora Sandra Sarcevic 

Local: Núcleo do Caniço 

Data/Hora 15 de março 2021/10h30 

Duração: 30 minutos 

Tipo: Aula online à distância através da aplicação whatsapp. 



 

professora relembrou que quando o quarto dedo toca, o quinto dedo sobe de forma natural. 

O mesmo exercício foi executado com a mão esquerda. 

Como segundo exercício técnico, a professora pediu que o aluno tocasse intervalos de 

terceira com mãos separadas, sempre na posição dos cinco dedos. 

Trabalho de casa: Não restando tempo para iniciar a peça, a professora pediu que o aluno 

fizesse os exercícios técnicos durante a primeira semana da interrupção letiva e que 

começasse o estudo da peça na segunda semana da interrupção letiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Classe de Conjunto 

 

 

Relatório de aula assistida nº1 

 

 

Sequência de atividades 

Os primeiros dez minutos da aula foram dedicados à preparação do espaço, 

nomeadamente cadeiras e estantes que tiveram de ser transportadas de outra sala. 

Enquanto os alunos ajudavam na montagem da sala de ensaio, a professora colocou uma 

peça de flauta como música de fundo no seu portátil com auxílio de uma coluna. Estavam 

presentes no ensaio dez alunos, estando em falta os alunos do naipe dos baixos. 

Após a montagem da sala, com o devido distanciamento de dois metros por cada cadeira, 

os alunos procederam à afinação. Afinaram as flautas uma a uma e depois por naipes. O 

processo também demorou cerca de dez minutos. 

Antes de iniciar o ensaio do repertório, a docente deu as boas-vindas aos alunos 

celebrando a primeira aula presencial em vários meses de aulas à distância. Deu também 

as novidades sobre a próxima atuação pública, referindo que o local anteriormente 

agendado mudou mas que a data se irá manter. 

“Canzona” de J. S. Bach com adaptação de Clément Valette 

Após se certificar que todos os alunos tinham as partituras, a docente deu início ao ensaio 

com uma peça de J. S. Bach que tinham já começado a estudar no 2º Período mas que 

nunca tinham tocado em conjunto em aulas presenciais. Os alunos começaram a tocar a 

partir do compasso nº 8 na entrada dos tenores, já que o naipe dos baixos não estava 

Classe: Ensemble de flautas de bisel 

Curso: Curso Live de Artes e Ensino Especializado 

Docente: Professora Sara Faria 

Local: Pólo da levada 

Data/Hora 6 de maio de 2021/19h00 

Duração: 100 minutos 

Tipo: Aula presencial 



 

presente. Após uma breve correção de afinação, os alunos tocaram novamente do 

compasso 8 até ao compasso 35. Ao notar que os alunos tocavam o si natural em vez do 

si bemol frequentemente, a docente utilizou o método interrogativo para relembrar a 

tonalidade da peça e as suas alterações. Os alunos responderam corretamente às 

perguntas e repetiram a execução do compasso 8 até ao 54.  

A docente dirigiu e indicou as entradas de cada naipe durante a execução. Ao reparar que 

o naipe dos sopranos apresentava um ritmo irregular a partir do compasso 41, a docente 

solfejou o ritmo com a sílaba “pam” enquanto marcava a pulsação com palmas. Outra 

estratégia utilizada frequentemente foi a de ensaio por naipes, pedindo apenas a um naipe 

para tocar uma secção.  

Após algumas repetições e correções na primeira parte, os alunos iniciaram a segunda 

parte da obra que se encontra num compasso 3/2. A docente utilizou o método interrogativo 

para relembrar a duração de cada figura nesse compasso. Foi necessário também tocar 

por naipes. Outra estratégia utilizada foi solfejar o ritmo em voz alta ao mesmo tempo que 

os alunos tocavam. 

“Sonata a 7 flauti” de Johann Heinrich Schmelzer 

Sendo uma peça com compasso 2/2, a docente começou por explicar que irá contar os 

tempos como se fosse num compasso quaternário, de forma a ser mais fácil a primeira 

leitura. Os alunos tocaram em tutti até ao compasso nº7, onde a docente interrompeu por 

não estarem juntos. Como estratégia, fez o trabalho de leitura por naipes, começando pelos 

sopranos. A docente aconselhou que todos trouxessem lápis nas aulas seguintes, para 

que possam apontar as correções feitas ao longo da leitura. 

A aula terminou dez minutos mais cedo para ser desmontado o espaço, arrumando todas 

as cadeiras e levando as estantes para a outra sala. 

Trabalho de casa: A docente solicitou que os alunos ouvissem as gravações de apoio que 

tinham sido já enviadas anteriormente e estudassem as peças com maior atenção à 

contagem dos tempos. 

 

 

 

 


