
 

 

 

 
Universidade de Aveiro 
Ano de 2021  

 

SABRINA NEVES 
DOS SANTOS  

A utilização das Aulas de Grupo enquanto 
metodologia de preparação para a performance   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
Universidade de Aveiro 
Ano de 2021  

 

SABRINA NEVES 
DOS SANTOS  

A utilização das Aulas de Grupo enquanto 
metodologia de preparação para a performance 
   

 

 

Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ensino da Música, 
realizada sob a orientação científica do Professor Doutor André Filipe Reis 
Mendes Cabral da Fonseca, Professor Auxiliar do Departamento de Comunicação 
e Arte da Universidade de Aveiro.  



  

 

 

 

 

Ao meu pai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

o júri   
 

presidente Professor Doutor Vasco Manuel Paiva de Abreu Trigo de Negreiros  
Professor Auxiliar, Universidade de Aveiro  

 
Professor Doutor Radu Benone Ungureanu 
Professor Adjunto, Esmae, Escola Superior de Música e Artes dos Espetáculo (vogal - arguente principal)  

 
Professor Doutor André Filipe Reis Mendes Cabral da Fonseca 
Professor Auxiliar, Universidade de Aveiro (vogal - orientador) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

agradecimentos 

 

 

 

 

 

 
 

À minha mãe, ao meu irmão e ao meu namorado, pelo apoio 
incondicional e por nunca me deixarem desistir. 

A toda a minha família. 

A todos os meus amigos, que estão sempre comigo. 

Ao professor André Fonseca, por toda a ajuda na elaboração desta 
Dissertação.  

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

palavras-
chave  

Aulas de Grupo; Aprendizagem Colaborativa; Simulação e Preparação da 
Performance; Feedback   

 
 
 
 
resumo  

 

 
 
 
 

O presente trabalho foi realizado no ano letivo de 2020/2021, no âmbito da Prática de 

Ensino Supervisionada (PES), relativa ao Mestrado em Ensino da Música, na variante 
de Violino, pela Universidade de Aveiro.  

O documento divide-se em duas partes, a primeira referente ao Relatório da Prática 
de Ensino Supervisionada (Estágio), que decorreu na Escola Artística do 

Conservatório de Música de Coimbra, e a segunda referente ao Projeto de 
Investigação, no qual é abordado o tema das Aulas de Grupo. 

Este trabalho propõe-se averiguar a viabilidade das aulas de grupo enquanto 

metodologia de preparação da performance. Desta forma, foram abordados temas 
como a aprendizagem colaborativa, a simulação de performance e o feedback.  

Os dados recolhidos permitiram concluir que as aulas de grupo podem ser uma 

metodologia pertinente com implicação positiva na preparação da performance, 

ajudando os alunos envolvidos nestas aulas a se desenvolverem musical, pessoal e 
profissionalmente. 
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The present work was carried out in the academic year 2020/2021, within the scope 
of the Supervised Teaching Practice, related to the master’s degree in Music 

Teaching, in the variant of Violin, by the University of Aveiro. 

The document is divided into two parts, the first referring to the Report of Supervised 
Teaching Practice, which took place at the Artistic School of the Conservatory of 

Music in Coimbra, and the second referring to the Research Project, in which the 
theme of Group Lessons is addressed.  

This work aims to investigate the viability of Group Lessons as a performance 

preparation methodology. Thus, topics such as collaborative learning, performance 

simulation and feedback were addressed. 

The collected data allowed to conclude that group lessons can be a relevant 

methodology with positive implications for performance preparation, helping students 

involved in these classes to develop musically, personally and professionally. 
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1. PARTE I – RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 
(PES) 

 

A primeira parte desta Dissertação é referente ao Relatório da Prática de Ensino 

Supervisionada (PES), que teve lugar na Escola Artística do Conservatório de Música de 

Coimbra (EACMC). 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O presente relatório foi redigido no âmbito da disciplina de Prática de Ensino 

Supervisionada (PES), inserida no 2º ano de Mestrado em Ensino da Música do 

Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.  

 A Prática de Ensino Supervisionada foi realizada na Escola Artística do Conservatório 

de Música de Coimbra (EACMC) e teve como Orientador Cooperante o Professor João 

Ventura (professor da Instituição de acolhimento) e como Orientador Científico o Professor 

André Fonseca (professor da Universidade de Aveiro). 

 O facto de ter estudado na Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra 

durante oito anos, ter o Professor João Ventura como meu professor durante esse período, 

e conhecer os valores tanto da Instituição como do professor, levou-me a priorizar a EACMC 

como Instituição de acolhimento para desenvolver o meu Estágio Profissional no ano letivo 

de 2020/2021.  

 Neste relatório está presente uma breve descrição e contextualização da Instituição 

de acolhimento, bem como o Projeto Educativo apresentado pela mesma, a caracterização 

dos professores orientadores, tal como a caracterização dos alunos e do grupo de música 

em conjunto, selecionados para a prática de ensino observada e coadjuvada, e ainda os 

procedimentos metodológicos de ensino.  
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São igualmente apresentados os relatórios e planificações das aulas, assim como as 

atividades realizadas ao longo do estágio. Por fim, é expressa uma breve reflexão relativa ao 

trabalho desenvolvido ao longo de todo o percurso na Prática de Ensino Supervisionada.  
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1.2. ESTABELECIMENTO DE ENSINO – DESCRIÇÃO E 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Conservatório de Música de Coimbra (doravante, CMC) foi criado pela Portaria n.º 

656/85 de 5 de setembro, integrando a Escola de Música Ré Maior e a Escola de Música de 

Coimbra. De referir que, através da criação do CMC, estes últimos estabelecimentos de 

ensino particular e cooperativo de música garantiram a continuidade da sua ação 

pedagógica. 

O CMC iniciou a atividade letiva em fevereiro de 1986, no edifício da Cerca de S. 

Bernardo, na Ladeira do Carmo, cedido pela Câmara Municipal de Coimbra. A partir de 1987, 

ocupou o edifício da antiga Maternidade, situado na Sé Velha e, na sequência de um 

protocolo celebrado com a Universidade de Coimbra, estendeu a sua atividade, entre 1996 

e 2003, às instalações do Instituto de Coimbra, na Rua da Ilha. De 2003 a 2010, devido às 

deficientes condições infraestruturais da antiga Maternidade da Sé Velha, o CMC instalou-

se provisoriamente na Escola Secundária Dom Dinis, na Rua Adriano Lucas. 

Em 2007, em resultado da aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 

de agosto, o CMC passou a designar-se Escola Artística do Conservatório de Música de 

Coimbra. 

No ano de 2010, coincidindo com a celebração do seu 25.º aniversário, a EACMC 

instalou-se definitivamente no espaço até então unicamente ocupado pela EBSQF, na Rua 

Pedro Nunes, em instalações construídas de raiz para a EACMC. A união, no mesmo espaço 

físico, entre duas Escolas permitiu uma nova realidade educativa resultante da articulação 

curricular e pedagógica entre ambas as instituições. Esta articulação tem alcançado 

resultados positivos e enriquecedores no âmbito da convivência, da construção e 

conjugação de culturas e dinâmicas educativas complementares. Os alunos que frequentam 

a EACMC são, na grande maioria, do distrito de Coimbra e, igualmente, de distritos 

limítrofes. Com a construção das novas instalações, houve um aumento significativo do 

número de salas de aula, a que acrescem dois auditórios (o grande auditório com trezentos 
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e oitenta e sete lugares e o pequeno auditório com cerca de cento e trinta lugares). O 

alargamento da oferta educativa – com o Curso de Dança e o Curso Profissional de 

Instrumentista de Jazz –, bem como a parceria pedagógica com a EBSQF, aumentaram 

significativamente a comunidade escolar desta escola artística.  

Em setembro de 2015 abriu, na Escola Profissional da Sertã, um polo artístico da 

EACMC. Fatores como a dificuldade dos jovens do município da Sertã em frequentar as aulas 

nas instalações do CMC em Coimbra e a centralização do ensino, com a consequente 

assimetria “litoral/interior” no âmbito da oferta educativa do ensino artístico, foram os 

principais motivos para a criação deste polo. A abertura deste polo resultou da cooperação 

entre o Ministério da Educação e Ciência, a EACMC, a Câmara Municipal da Sertã, as 

Filarmónicas da zona e a Escola Profissional da Sertã.  

No mesmo sentido, e tendo em consideração a vontade já manifestada pela anterior 

Direção da EACMC, foi aberto um novo polo artístico da EACMC em Arganil. Para obter a 

autorização do Ministério da Educação para a abertura do polo artístico de Arganil, foi 

necessária a cooperação da Direção do Agrupamento de Escolas de Arganil, a Presidência 

da Câmara Municipal de Arganil e a Direção atual da EACMC. O polo artístico de Arganil 

iniciou a sua atividade nas instalações da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo de Arganil, com um 

total de 29 alunos que frequentam os regimes articulado e supletivo, sendo residentes em 

Arganil, Coja e Góis. 

A EACMC dinamiza, também, a Orquestra Geração | Sistema Portugal, um projeto 

de inclusão social que consiste na oferta da aprendizagem da música a crianças e jovens de 

comunidades com conjunturas socias e económicas mais desfavorecidas, que nunca tiveram 

contacto com a prática orquestral. Este projeto visa reforçar a integração das crianças 

através da prática musical desenvolvendo competências individuais, sociais e escolares, 

fazendo, atualmente, parte desta orquestra 42 crianças e jovens. 

Na EACMC existe ainda uma Associação de Pais e Encarregados de Educação e uma 

Associação de Estudantes. Estas Associações desempenham papéis fundamentais na Escola 

em estreita colaboração com o Conselho Geral e com a Direção, quer através de 
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iniciativas/sugestões, quer participando em atividades promotoras do sucesso e 

crescimento desta Escola. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Informação extraída do site da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra 
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1.3. PROJETO EDUCATIVO 

 

A Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra apresenta um Projeto 

Educativo completo e organizado. Neste Relatório destaco os Cursos Ministrados, os 

Departamentos Curriculares e os Critérios de Avaliação do Departamento de Cordas. 

1.3.1. CURSOS MINISTRADOS2   

 

CURSO DE INICIAÇÃO DE MÚSICA E DE DANÇA  

Os Cursos de Iniciação são ministrados aos alunos do 1º ciclo (3º e 4º anos), em 

regime supletivo e sem vínculo à EACMC. No final do 4º ano, todos os alunos do Curso de 

Iniciação que pretendam frequentar o 5º ano de escolaridade / 1º grau do Conservatório 

têm que fazer uma prova de acesso.  

CURSO BÁSICO DE MÚSICA E DE DANÇA  

Os Cursos Básicos destinam-se aos alunos do 2º ciclo do Ensino Básico (5º e 6º anos 

– 1º e 2º graus) e do 3º ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos – 3º, 4º e 5º graus). O Curso 

Básico de Música pode ser frequentado quer em regime articulado (em articulação, apenas, 

com a EBSQF), quer em regime supletivo. A oferta do Curso Básico de Dança funciona apenas 

em regime articulado.  

CURSO SECUNDÁRIO DE MÚSICA E DE DANÇA  

Os Cursos Secundários de Instrumento, Formação Musical e Composição podem ser 

frequentados em regime articulado ou em regime supletivo. A oferta do Curso Secundário 

de Dança funciona apenas em regime articulado. Frequentam os Cursos Secundários os 

alunos dos 6º, 7º e 8º graus, o que corresponde aos 10º, 11º e 12º anos do ensino geral.  

 

2 Informação extraída do site da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra 
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CURSO PROFISSIONAL DE INSTRUMENTISTA DE JAZZ  

O Curso Profissional de Instrumentista de Jazz é frequentado por alunos do Ensino 

Secundário (10º, 11º e 12º anos) em regime articulado com a EBSQF, sendo um dos 

percursos do nível secundário de educação. São objetivos deste Curso Profissional: a) dotar 

o aluno de uma sólida formação teórico-prática e de capacidades técnicas adequadas a uma 

carreira profissional de sucesso como executante/intérprete; b) promover o 

prosseguimento da formação académica dos alunos a um nível superior.  

 

1.3.2. DEPARTAMENTOS CURRICULARES3  

 

Os professores estão distribuídos por Departamentos Curriculares consoante a sua 

disciplina e/ou instrumento. Cada departamento tem um coordenador com assento no 

Conselho Pedagógico. Os departamentos curriculares existentes na EACMC são os 

seguintes:  

• Departamento de Canto, Línguas e Classes de Conjunto Vocais, que integra os 

professores que lecionam a disciplina de Canto, Alemão, Italiano e Coros;  

• Departamento de Instrumentos de Corda e Classes de Conjunto de Cordas, que 

integra os professores que lecionam Bandolim, Guitarra Clássica, Guitarra 

Portuguesa, Harpa, Viola da Gamba, Violino, Violeta, Violoncelo e Contrabaixo e as 

classes de conjunto associadas a estes instrumentos, tais como, Ensembles e 

Orquestras;  

• Departamento de Instrumentos de Sopro e Percussão e Classes de Conjunto de 

Sopro e Percussão, que integra os professores que lecionam as disciplinas de 

 

3 Informação extraída do site da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra 
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Clarinete, Fagote, Flauta de Bisel, Flauta, Oboé, Saxofone, Trombone, Trompa 

Trompete, Tuba e Percussão;  

• Departamento de Tecla e Classes de Conjunto de Teclas, que integra os professores 

que lecionam as disciplinas de Acordeão, Cravo, Órgão e Piano;  

• Departamento de Ciências Musicais, que integra os professores que lecionam as 

disciplinas de Análise e Técnicas de Composição, Formação Musical e História e 

Cultura das Artes;  

• Departamento de Dança, que integra os professores que lecionam as disciplinas de 

Técnicas de Dança Clássica, Técnicas de Dança Contemporânea, Repertório e 

Práticas Complementares de Dança  

• Departamento de Jazz, que integra os professores do Curso Profissional de 

Instrumentista de Jazz;  

• Departamento da Orquestra Geração.  
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1.3.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CORDAS 

 

Curso Básico 

Figura 1 - Tabela Extraída do site da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra 
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Curso Básico – 2º grau: Avaliação do 3º Período 

 

Figura 2 - Tabela Extraída do site da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra 
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Curso Básico – 5º grau: Avaliação do 3º período 

 

 

Figura 3 - Tabela Extraída do site da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra 
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Curso Secundário 

 

Figura 4 - Tabela Extraída do site da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra 
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Curso Secundário – 8º grau: Avaliação do 3º Período 

 

FIGURA 5 - TABELA EXTRAÍDA DO SITE DA ESCOLA ARTÍSTICA DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE COIMBRA  
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1.4. PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

 

Na Prática de Ensino Supervisionada, foram selecionados três alunos de graus 

distintos, de forma a abranger diferentes níveis de aprendizagem. Para além das aulas 

individuais, foi também realizada a observação e participação na Prática de Ensino de Música 

em Conjunto.  

A PES iniciou-se em setembro de 2020, tendo terminado em abril de 2021. 

Posteriormente ao seu término, para além de ter sido ainda realizada uma atividade no dia 

10 de maio de 2021, tive a oportunidade de continuar a assistir às aulas dos alunos da classe 

até ao final do mesmo mês. 

 

Prática De Ensino Coadjuvada e Observada 

Nome Ano Regime Dia e hora Prática Pedagógica 

Aluno A 1º grau Articulado 
Terça – 12:05h 

Sexta – 11h10 

Coadjuvada e 

Observada 

Aluno B 3º grau Articulado 
Terça – 12h50 

Sexta – 12h50 
Coadjuvada 

Aluno C 4º grau Articulado 
Terça – 14h30 

Sexta – 14h30 

Coadjuvada e 

Observada 

Ensemble de 

Cordas 

Alunos de 4º 

grau 

Articulado e 

Supletivo 
Quinta – 14h30 Observada 

Tabela 1 - Alunos selecionados para a Prática de Ensino Supervisionada 
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1.5. CARACTERIZAÇÃO DOS ORIENTADORES 

 

1.5.1. ORIENTADOR COOPERANTE – JOÃO VENTURA 

 

João Ventura, natural de Coimbra, onde inicia os seus estudos musicais, conclui o 

Curso Superior de Violino na classe do professor Manuel Teixeira no Conservatório Nacional 

de Lisboa. Leciona as disciplinas de violino, viola d'arco, classe de conjunto e música de 

câmara no Conservatório de Música de Coimbra, tendo sido orientador pedagógico dos 

estágios integrados do Curso Licenciatura em Ensino da Música da Universidade de Aveiro 

nas disciplinas de violino e viola d'arco nos anos de 2003 a 2008 e no ano letivo de 

2020/2021. 

A sua atividade como professor de música de conjunto tem sido desenvolvida em 

contexto de orquestra de jovens instrumentistas tais como as orquestras dos I, II, III e IV 

Estágio de Orquestra de Cordas (2005 a 2008), a Orquestra de Cordas (2008 a 2010), a 

Orquestra Clássica (2008 a 2010), e o Ensemble de Cordas (2003 a 2019) do Conservatório 

de Música de Coimbra. 

No percurso da sua formação em direção de orquestra, iniciado em 2002, participa 

em vários cursos, master classes e workshops, com diferentes maestros tais como António 

Saiote, Jesus Medina, Robert Houlihan, Rodolfo Saglimbeni, Denise Ham e George Hurst. 

Frequentou os IV, V, VII e VIII Curso de Arte Orquestral, em Aveiro, orientados pelo 

maestro Ernst Schelle, nos anos 2008, 2009, 2011 e 2012 respetivamente, onde teve a 

oportunidade de trabalhar com a Orquestra Filarmonia das Beiras. 

No ano letivo de 2013/2014 frequentou o Mestrado em Música na Universidade de 

Aveiro, ramo Direção de Orquestra, sob orientação dos maestros António Vassalo Lourenço 

e Ernst Schelle.  
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1.5.2. ORIENTADOR CIENTÍFICO – ANDRÉ FONSECA 

 

André Fonseca estudou no Conservatório Nacional em Lisboa, onde concluiu o curso 

superior de violino com a classificação máxima. Como bolseiro da fundação Calouste 

Gulbenkian frequentou a classe de Abraham Jaffée em Berlim, na Alemanha, onde 

permaneceu por três anos. Participou em masterclasses com Gerardo Ribeiro, Anatoly 

bajenov, Pierre Amoyal, Ifrah Neaman, entre outros, tendo sido aluno particular de Max 

Rabinowitsj.  

Como violinista, foi 1º prémio nos concursos Jovens Músicos e Maurice Raskin, e 2º 

prémio no Concurso de Interpretação do Estoril, tendo-se apresentado em concerto por 

toda a Europa.  

Em duo com piano tem dado concertos em diversos Festivais de Música, 

colaborando também nos concertos promovidos pelo Maestro Atalaya, e tocando várias 

vezes a convite dos Serviços de Música da Fundação Gulbenkian. Neste contexto tem 

colaborado com diferentes pianistas tais como: Maria Emília Leite Velho, Nancy Lee Harper, 

João Miguel Crisóstomo, Eduardo Resende, Grigory Gritsiouk, João Bettencourt e Nuno 

Caçote, entre outros.  

Toca habitualmente como solista com orquestra, tendo já tocado com a Orquestra 

da RDP, Orquestra Colegium Musicum, Filarmonia das Beiras, Orquestra de Câmara de 

Cascais e Oeiras, entre outras, colaborando assim com maestros como Silva Pereira, Ernst 

Schell, Max Rabinowitsj, António Saiote, Cesário Costa, Vasco Pearce de Azevedo, António 

Vassalo Lourenço e outros. Neste contexto já ́ interpretou concertos de J.S.Bach, Mozart, 

Beethoven, Max Bruch, Tchaikovsky, Sibelius, Brahms entre outros.  

Dada a natureza da sua personalidade e caráter artístico é frequentemente 

convidado para integrar diferentes agrupamentos de música de câmara. Fundou o Trio de 

Cordas Luís de Freitas Branco e o Quarteto de Cordas de Aveiro, formações com as quais 
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tem dado concertos em diferentes pontos do país, e nos quais dá particular atenção à 

música portuguesa.  

É concertino da Filarmonia das Beiras desde Julho de 1998 por convite do então 

Maestro titular Fernando Eldoro, tendo dado mais de 1000 concertos nestas funções em 

Portugal, Espanha e França.  

É frequentemente convidado para júri de concursos e para orientar master classes.  

É professor de violino e da classe de orquestra de cordas da Universidade de Aveiro.  

Já gravou para a RDP e RTP.  
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1.6. CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS E MÚSICA EM CONJUNTO– 

PRÁTICA COADJUVADA E OBSERVADA 

 

1.6.1. ALUNO A 

 

O Aluno A frequenta o 1º grau em regime articulado, tendo iniciado os seus estudos 

em violino há 3 anos, realizando os primeiros três anos de Iniciação na Escola Artística do 

Conservatório de Música de Coimbra.  

É um aluno muito dedicado e trabalhador, tendo demonstrado um nível de 

desempenho muito positivo ao longo de todo o ano letivo, manifestando uma excelente 

capacidade de assimilar e aplicar o material transmitido nas aulas.    

Foi sempre um aluno assíduo e regular no que diz respeito ao estudo individual, 

permitindo assim que o trabalho realizado nas aulas fosse produtivo. 

Considero que, tendo em conta o grau instrumental em que se encontra, o aluno 

tem desenvolvido bastante as suas aptidões. Caso continue dedicado e empenhado no 

decorrer do seu percurso musical, poderá alcançar um bom nível de desempenho.  

 

1.6.2. ALUNO B 

 

O Aluno B frequenta o 3º grau em regime articulado. 

Não obstante ser um pouco tímido e reservado, demonstra ser um aluno interessado 

e esforçado. Manifestou alguma irregularidade no que diz respeito ao seu nível de 

desempenho no início do ano letivo, talvez reflexo de uma certa desorganização e falta de 

estudo individual, prejudicando desta forma o trabalho realizado nas aulas.  
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Contudo, no decorrer do ano letivo foi apresentando cada vez mais empenho e 

dedicação, demonstrando ter excelentes capacidades de aprendizagem e revelando mais 

organização no que concerne o trabalho e estudo individuais. 

 

1.6.3. ALUNO C 

 

O Aluno C frequenta o 4º grau em regime articulado. 

É um aluno muito empenhado e disciplinado, tendo demonstrado ao longo do ano 

letivo bastante interesse e curiosidade relativamente ao instrumento e às aulas de violino. 

Apresentou-se sempre muito atento e disposto a apreender e colocar em prática o material 

transmitido nas aulas. 

Devido ao trabalho individual regular e assíduo ao longo de todo o ano letivo, 

apresentou sempre bons resultados nas aulas. Deste modo, foi possível trabalhar de forma 

produtiva, evidenciando uma grande evolução desde o início do ano, resultando numa 

produção de som mais consistente e melhor domínio técnico do instrumento. 

 

1.6.4. MÚSICA EM CONJUNTO - ENSEMBLE DE CORDAS 

 

Em música de conjunto, o Ensemble de Cordas foi criado com o objetivo de 

acompanhar os alunos do 4º grau da classe de violino do Orientador Cooperante, tendo 

executado repertório como o Concerto para Violino em Sol M, de G. P. Telemann, e o 

Concerto para Violino em Lá m, de A. Vivaldi.  

Constituído por um violino solo (que variou de aluno consoante o Concerto e 

andamentos do mesmo), dois violinos I, dois violinos II, duas violas d’arco, um violoncelo e 

um contrabaixo, no qual a professora estagiária e o Orientador Cooperante foram também 

membros integrantes. 
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Através deste ensemble, foi possível proporcionar aos alunos da classe a 

possibilidade de apresentar os seus Concertos a solo, com um pequeno grupo a 

acompanhar, no lugar do habitual piano, algo a que não estavam familiarizados até então.  

Os alunos demonstraram interesse e empenho em desenvolver um bom trabalho ao 

longo das aulas e audições, contudo, por ser um grupo formado recentemente, notou-se a 

necessidade de mais tempo de prática de conjunto de forma a desenvolver as competências 

necessárias para conseguirem tocar em conjunto.  
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1.7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DE ENSINO 

 

A metodologia aplicada ao longo do ano letivo teve como principal objetivo potenciar 

a autonomia e as capacidades de cada aluno. Uma vez que todos têm personalidades, 

características e competências motoras diferentes, as metodologias foram adaptadas 

conforme as necessidades de cada um, tendo sempre em consideração o reforço/feedback 

positivo e a exemplificação do que era solicitado no decorrer das aulas. 

Um dos principais métodos utilizados desde início foi o de analisar as características, 

necessidades e dificuldades de desenvolvimento de cada aluno, planificando a partir daí um 

trabalho mais focado, consciente e rigoroso, procurando a evolução de cada um, sempre 

com um ambiente de aprendizagem dinâmico. 

Outro dos métodos adotados foi a utilização da plataforma digital Google Classroom. 

Através desta plataforma foram enviados e definidos os trabalhos de casa de cada aluno e 

solicitadas gravações antes da aula seguinte, com o intuito de os professores conseguirem 

verificar e comentar o trabalho individual realizado. Foram ainda elaborados Quizz’s para 

que os alunos respondessem relativamente ao seu desempenho nas audições e nas aulas ao 

longo do ano letivo. Todos os aspetos acima referidos foram avaliados, não só através dos 

comentários dos professores, como também por intermédio de uma pontuação de 0 a 

100%, determinada pelos professores. Também nesta plataforma foram inseridos todos os 

concertos, peças, estudos e escalas executados pelos alunos, para que qualquer um dos 

intervenientes pudesse ter acesso a este material.  

No 2º Período letivo, devido ao estado de emergência e confinamento obrigatório 

que vigoraram no país, as aulas passaram a ser lecionadas em regime online. Neste período 

de tempo o método de ensino foi alterado, realizando-se uma aula síncrona de 45 minutos 

por semana e outra assíncrona, através do envio de gravações com os respetivos 

comentários e avaliações dos professores. Não obstante os alunos terem apenas uma aula 

por semana, o nível de aprendizagem foi equivalente ao das aulas presenciais, mantendo o 

mesmo ritmo de trabalho e desempenho por parte dos alunos.  
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Ainda no regime de aulas online, dado que não era necessário deslocar-me para o 

Conservatório, disponibilizei-me ao máximo para assistir e coadjuvar toda a classe do 

Orientador Cooperante, beneficiando desta forma a minha experiência e aprendizagem 

enquanto professora, assunto que falarei mais aprofundadamente na reflexão final do 

Relatório. 
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1.8. RELATÓRIOS E PLANIFICAÇÕES DE AULA 

 

Relatório de Aula 
 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/04/2021 38  45 minutos 
   
   

Conteúdos / Estratégias   

1. Execução de um escala e arpejos e de pequenos estudos de Garlitsky, com 
mudanças de posição; 

2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 
de posição; 

3. Ter a nota de apoio como referência nas mudanças de posição com substituição 
de dedo;  

   
Descrição / Avaliação 

1.  O aluno começou por executar a escala de Sol M e respetivos arpejos em três 
oitavas (duas vezes cada nota), demonstrando ainda alguma dificuldade na 
mudança de posição, principalmente da terceira para a primeira posição. Desta 
forma, foi relembrado que é necessário movimentar o braço e mão, 
acompanhando o polegar no momento da mudança, para que o mesmo não 
fique preso/tenso;  

2. Por fim, foram apresentados pequenos estudos de Garlitsky (21, 22, 23 e 24) 
com mudanças de posição de dedo para dedo e com substituição de dedo. O 
aluno revelou mais segurança na execução dos mesmos, relativamente à 
tonalidade em que cada um se encontra. Ainda nestes estudos foi relembrada a 
questão da realização de um pequeno portato no momento das mudanças; 

3. O aluno tem revelado muito interesse e empenho nas questões abordadas ao 
longo das aulas; 

 
 TABELA 2 - EXEMPLO DE RELATÓRIO DE AULA 
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Tabela 3 - Exemplo de Planificação de Aula 

 

Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C  4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/04/2021 37  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Estudo 64 (livro de compilação de estudos 3-5 classes) 20 minutos  

Concerto nº 3 de Seitz – I andamento 35 minutos 

   

Objetivos 

1. Alcançar um som consistente e regular; 

2. Executar de forma correta o staccato volante; 

3. Aperfeiçoar a execução do vibrato; 

4. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical; 

  

  

  
   

Estratégias 

1. Transmissão de noções como a produção de som; 

2. Transmissão de noções de interpretação; 

3. Realização de exercícios de aperfeiçoamento do vibrato e staccato volante; 

 

  



 

 

 

 

43 

1.9. ATIVIDADES NA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

 

Ao longo da Prática de Ensino Supervisionada foram organizadas algumas das 

atividades previstas no âmbito do Plano Anual da Prática de Ensino Supervisionada, ficando 

por realizar a Masterclass de violino, que teria lugar nos dias 11, 12 e 13 de março. Nesta 

atividade estava prevista a participação não só dos alunos da classe do Orientador 

Cooperante, como também as classes de outros professores de violino da Instituição. Devido 

ao confinamento obrigatório no 2º Período, provocado pela situação pandémica da Covid-

19, não foi possível realizar a atividade inicialmente prevista.  

Não obstante a contrariedade atrás mencionada, foi possível organizar outras 

atividades (sempre limitadas pelas condições permitidas pelo governo), nomeadamente 

audições de classe, nas quais os alunos tiveram a oportunidade de apresentar o trabalho 

desenvolvido ao longo das aulas de instrumento, atividades estas que são apresentadas nas 

tabelas 4 e 5.  
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Atividade Dia Hora Local 

Audição de Classe 26 de outubro 18h30 

Grande 

auditório da 

EACMC 

Audição de Classe 18 de janeiro 18h30 

Grande 

auditório da 

EACMC 

Audição de Classe e de 

Ensemble de Cordas 
22 de abril 16h 

Grande 

auditório da 

EACMC 

Audição de Classe e de 

Ensemble de Cordas 
10 de maio 18h30 

Grande 

auditório da 

EACMC 

Tabela 4 - Atividades organizadas 

 

Atividade Dia Hora Local 

Audição de Classe e de 

Ensemble de Cordas 
22 de abril 16h 

Grande 

auditório da 

EACMC 

Audição de Classe e de 

Ensemble de Cordas  
10 de maio 18h30 

Grande 

auditório da 

EACMC 

Tabela 5 - Participação ativa nas atividades organizadas 
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1.10. ATIVIDADES ORGANIZADAS 

 

 1.10.1 ATIVIDADE Nº 1: AUDIÇÃO DE CLASSE 

 

A primeira atividade teve lugar no dia 26 de outubro de 2020, no Grande Auditório 

da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra.  

No início do ano letivo todos os alunos da classe apresentaram peças ou concertos 

trabalhados e estudados no ano letivo anterior. Uma vez que não foi possível nesse ano 

realizar audições (devido ao confinamento obrigatório e ao regime de ensino à distância), 

esta audição teve como finalidade a apresentação e execução em público (ainda que só para 

os alunos da classe, visto que não era permitida a presença de plateia, devido à situação 

pandémica da covid-19) das peças e concertos estudados no ano letivo precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Cartaz da audição 
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1.10.2. ATIVIDADE Nº 2: AUDIÇÃO DE CLASSE 

 

A atividade nº 2 realizou-se no dia 18 de janeiro de 2021, no Grande Auditório da 

Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra.  

Esta audição ocorreu nos mesmos moldes da anterior, sem público presente e 

apenas para os alunos da classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Cartaz da audição  
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1.11. ATIVIDADES ENQUANTO PARTICIPANTE ATIVA 

 

1.11.1. ATIVIDADE Nº 1: AUDIÇÃO DE CLASSE E DE ENSEMBLE DE CORDAS 

 

 A primeira atividade enquanto participante ativa foi a audição do Ensemble de 

Cordas, inserida na audição de classe do Orientador Cooperante.  

 Esta audição teve lugar no dia 22 de abril de 2021, no Grande Auditório da Escola 

Artística do Conservatório de Música de Coimbra, na qual o Ensemble de Cordas executou 

o Concerto em Sol M, de G. P. Telemann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Cartaz da audição 
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1.11.2. ATIVIDADE Nº 2: AUDIÇÃO DE CLASSE E DE ENSEMBLE DE CORDAS 

 

 A última atividade realizou-se no dia 10 de maio de 2021, no Grande Auditório da 

Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra. 

 Foi também inserida na audição de classe do Orientador Cooperante, na qual o 

Ensemble de Cordas executou o Concerto em Lá m, de A. Vivaldi. 

 Nesta audição já foi possível ter a presença de público externo. Cada aluno teve a 

oportunidade de levar uma pessoa para assistir à audição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Cartaz da audição 
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1.12. REFLEXÃO 

 

A Prática de Ensino Supervisionada decorreu num ano atípico para todos nós. Se a 

realização do Estágio já era um desafio pessoal e profissional para mim, a situação vivenciada 

durante o decorrer do mesmo tornou ainda mais desafiante este percurso, pois fui 

submetida a constantes alterações, reagendamentos e adaptação das planificações que 

tinha delineado.  

Durante este processo, tive o prazer de voltar à escola que me formou e acolheu, tal 

como voltar a ser orientada (num contexto diferenciado) pelo Prof. João Ventura. O facto 

de já conhecer a instituição (Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra) e o 

Orientador Cooperante, permitiu uma integração bastante mais ágil e imediata, traduzindo-

se, a meu ver, num ponto positivo para a aprendizagem dos alunos.  

Tal como já foi referido neste Relatório, no que diz respeito aos alunos orientados, 

por sugestão do Orientador Cooperante e apresentando a minha disponibilidade para tal, 

tive a oportunidade de assistir e coadjuvar todos os alunos da classe ao longo do ano letivo, 

para além dos três alunos selecionados para a prática de ensino coadjuvada e observada. 

Desta forma, foi possível tornar o processo da prática de ensino supervisionada mais 

completo, uma vez que a classe abrange um leque de alunos com níveis de aprendizagem 

bastante diversificado. 

No decorrer do ano letivo, devido às condicionantes que mencionei anteriormente, 

foi necessário adotar um sistema híbrido de acompanhamento dos alunos. Se, por vezes, 

era permitido o ensino presencial, por outras, o ensino à distância tinha de ser adotado 

devido às medidas restritivas que condicionavam o normal decorrer da aprendizagem. Não 

obstante esta alternância, foi mantido um regime de acompanhamento online regular 

através da plataforma digital Google Classroom, onde os alunos registavam com 

regularidade semanal as gravações das obras que estavam a interpretar.  

Para além da situação atrás exposta, um dos desafios com que me deparei na 

adaptação da metodologia de ensino foi a transmissão de novas competências e 

conhecimentos no regime de ensino à distância (Exemplo: Ensinar pela primeira vez a 3ª 
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posição em regime online). Sendo a execução de um instrumento musical uma atividade 

maioritariamente prática, a transmissão de conteúdos relacionados com a sua aplicação 

torna-se um pouco mais complexa quando realizada à distância. Todavia, foi possível realizar 

um trabalho à distância competente com todos os alunos, fazendo com que os mesmos 

mantivessem interesse e empenho no que concerne à aprendizagem técnico-prática do 

instrumento.  

Um facto que não poderei deixar de destacar é o uso da plataforma digital, já referida 

anteriormente, Google Classroom. Não só prestou um grande auxílio no ensino à distância, 

como também ao longo de todo o ano letivo. Através desta plataforma foi possível 

determinar, de forma organizada, os trabalhos de casa de cada aluno, com a solicitação de 

uma gravação antes de cada aula, fazendo com que os alunos se dedicassem mais ao estudo 

individual do instrumento. É ainda de salientar a importância que a Google Classroom teve 

na organização e planeamento de atividades, na interação entre os alunos da classe, através 

dos Quizz’s, e acabou ainda por ser um meio de comunicação extra-aula entre alunos e 

professores. Foi, efetivamente, um recurso imprescindível nos procedimentos 

metodológicos de ensino ao longo de todo o ano letivo. Na minha opinião, esta componente 

poderá ser mantida posteriormente à atual situação pandémica, pois considero ser uma 

ferramenta relevante no que ao acompanhamento da evolução dos alunos diz respeito.     

Após uma breve reflexão sobre todo o trabalho desenvolvido ao longo da Prática de 

Ensino Supervisionada, considero que foi um ano extremamente desafiante, de muita 

dedicação e, acima de tudo, de muita aprendizagem.  
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2. PARTE II – PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

 

A Parte II da Dissertação é referente ao Projeto de Investigação, que inclui duas 

secções: o Estado da Arte e o Projeto Educativo. 

 

2.1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 Durante todo o meu percurso na Escola Artística do Conservatório de Música de 

Coimbra as aulas de instrumento foram individuais. Os únicos momentos em que me 

apresentei perante um público foi em concertos, audições, exames/provas de instrumento 

ou masterclasses.  Após ingressar no Curso Superior de Música na Universidade de Aveiro 

tive a oportunidade de integrar uma classe de violino na qual é regularmente implementada 

a metodologia das aulas de grupo.  

  Nestas aulas de grupo cada aluno apresenta o seu repertório individualmente para 

a restante classe, simulando deste modo a performance, ainda que para um público mais 

reduzido. No final de cada apresentação, os alunos ouvintes transmitem a sua opinião 

relativamente à performance do aluno intérprete. Este tipo de metodologia permite uma 

interação e construção de uma análise performativa diferente daquela das aulas individuais, 

pois, depois de recolhido todo o feedback, nasce um produto que é reflexo de vários 

intervenientes. 

Deste modo, surgiu-me o interesse de abordar o assunto das aulas de grupo na 

minha dissertação de mestrado, procurando aprofundar o tema e aferir a sua pertinência e 

viabilidade enquanto metodologia de ensino, nomeadamente enquanto metodologia de 

preparação e transição entre as aulas e estudo individuais e as apresentações públicas.   
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2.2. ESTADO DA ARTE 

 

2.2.1. AULAS DE GRUPO E APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 

A aprendizagem colaborativa é uma abordagem educacional da aprendizagem e do 

ensino que reúne grupos de alunos que trabalham em conjunto para resolver um problema, 

completar uma tarefa ou criar um produto (Laal & Laal, 2012).  

De acordo com a literatura, nas aulas de grupo o conceito de aprendizagem 

colaborativa está bem presente, uma vez que os indivíduos intervêm em conjunto para, de 

certa forma, solucionar problemas ou situações que requerem abordagens distintas, como 

questões que são colocadas durante o estudo individual ou até mesmo no momento da 

performance.  

Para vários autores (Laal & Laal, 2012; Laal & Ghodsi, 2012; Gaunt & Westerlund, 

2013; Faroun, 2020) a aprendizagem colaborativa reúne alunos de vários níveis de 

desempenho em pequenos grupos, tendo estes como propósito alcançar um objetivo final. 

Como foi referido no segundo parágrafo, esse objetivo final poderá ser uma passagem 

complicada, um momento de ansiedade ou outra situação relacionada com a prática do 

instrumento ou performance.  

Autores como Laal e Laal (2012), Laal e Ghodsi (2012) e Laal et al. (2014) defendem 

que, num ambiente de aprendizagem colaborativa, os alunos são desafiados tanto social 

como emocionalmente, enquanto ouvem diferentes perspetivas, e são obrigados a 

expressar e defender as suas ideias. Ao atravessarem por esse processo, os alunos começam 

a adquirir uma estrutura crítica e conceitual e deixam de depender apenas de um 

“especialista”, neste caso o professor.  

Também Goodsell et al. (1992) dizem que a aprendizagem colaborativa transforma 

os alunos de recetores passivos de informação, transmitida geralmente pelo professor, em 

agentes ativos na construção do conhecimento.  
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Em situações de aulas de grupo, os alunos passam a ter a oportunidade e o direito 

de analisar e comentar a performance dos seus colegas, desenvolvendo desta forma o 

espírito crítico e o conhecimento de cada um.  

Para Smith e MacGregor (1992), a aprendizagem colaborativa possui uma variedade 

de abordagens educacionais que envolve, não só a interação intelectual entre alunos, como 

também entre alunos e professores. A procura da resolução do problema passa pela 

exploração de ideias dos alunos e não apenas pela explicação ou demonstração do 

professor. Os mesmos autores concluem que a metodologia da aprendizagem colaborativa 

estimula tanto alunos como professores. “(...) O processo de aprendizagem colaborativa 

molda o que significa questionar, aprender e compreender em conjunto. Aprender de forma 

colaborativa exige responsabilidade, persistência e sensibilidade (...).” (Smith & MacGregor, 

1992, p. 10)  

A literatura demonstra que, no caso da aprendizagem musical, a aprendizagem 

colaborativa une alunos e professores na construção da aprendizagem em si: 

 

“When collaborative learning is used for music practice and 

performance, masters and apprentices become co-constructors of 

learning.” 4  (Lave & Wenger, 1991; Lebler, 2007; Hanley, Baker & 

Pavlidis, 2018 in Forbes, 2020, p. 2)  

 

Torres e Irala (2015) defendem que, a aprendizagem colaborativa desloca a 

centralidade do processo educativo do professor para o aluno, tornando-se este último 

protagonista da ação educativa, afastando a metodologia do “professor-transmissor” como 

 

4 Quando a aprendizagem colaborativa é usada para a prática e performance musicais, mestres e aprendizes 

tornam-se co-construtores da aprendizagem. – Tradução de autor 
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última fonte do saber. O professor adquire a postura de “simplificador” da aprendizagem, 

proporcionando aos alunos condições de aprendizagem favoráveis para o desenvolvimento 

das suas próprias experiências e interação com o meio físico e social.  

Vlahopol (2016) relata também que, “como instrumento pedagógico, a 

aprendizagem colaborativa visa colocar a responsabilidade de aprendizagem sobre o aluno, 

afastando do professor a condição de detentor absoluto do conhecimento (...)”.  

Contudo, um grupo possui geralmente de um líder e, posto isto, Billson (1986) 

destaca alguns princípios de dinâmica em grupo na aprendizagem, sendo um deles o 

seguinte:  

 

“The líder of any group serves as a model for that group. The way in 

which professores play their role, including how they present 

expectations of students, carry out responsabilities, and handle 

privileges implicit in the professorial role, has profound effect on how 

students enact their role.” 5 (Billson, 1986, p. 147)  

 

O comportamento e discurso do líder do grupo, neste caso o professor, será um fator 

influenciador na linguagem e atitude de cada aluno também. Deste modo, a dinâmica de 

grupo entre professor e alunos é de elevada importância para que a logística da aula ocorra 

de forma vantajosa, tanto para os alunos como para o professor. 

Segundo Barkley et al. (2005), com a aprendizagem colaborativa, os professores não 

podem simplesmente transmitir conhecimento aos alunos, os alunos devem construir os 

seus próprios pensamentos através de um processo de assimilação de informações.  

 

5 O líder de qualquer grupo serve de modelo para esse grupo. A forma como os professores desempenham o 

seu papel, incluindo a forma como apresentam as expectativas dos alunos, levam a cabo responsabilidades e 

controlam privilégios implícitos no papel de docente, tem profundo efeito na maneira como os alunos 

desempenham o seu papel. – Tradução de autor  
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Para os mesmos autores (Barkley et al., 2005), aprender a ouvir atentamente, pensar 

criticamente, participar construtivamente e colaborar produtivamente para resolver 

problemas são componentes vitais de uma educação para a cidadania no século XXI. 

Um exercício de aprendizagem só se qualifica como aprendizagem colaborativa 

quando a interdependência colaborativa, a interação respeitável, a responsabilidade 

individual, as competências sociais e o progresso do grupo estão presentes (Laal et al., 

2014).  

Laal (2013) relata que a interdependência positiva é um elemento básico da 

aprendizagem colaborativa. Todos os elementos do grupo estão unidos para alcançar um 

objetivo final e cada elemento individual tem uma contribuição única para o esforço comum.  

Para Chandra (2015) a colaboração é uma forma de interação entre os sujeitos, onde 

cada um é responsável pelas suas próprias ações e competências. 

A responsabilidade de cada aluno é acrescida aquando da participação nas aulas de 

grupo, uma vez que é necessário dispor de um domínio de comunicação e conhecimento 

dos conteúdos abordados ou expostos nas aulas. 

 

“Through collaborative learning processes, students acknowledge 

differences, negotiate disagreements, and achieve consensus.”6 (Luce, 

1999, p. 21) 

 

Luce (1999) afirma que a aprendizagem colaborativa traduz a forma como os outros 

se veem a si mesmos e ao seu papel no mundo e numa nova comunidade baseada no 

conhecimento. Além disso, a predominância de conflitos entre grupos, classes de pessoas e 

ideologias torna a colaboração essencial.  

 

6  Através de processos de aprendizagem colaborativa, os alunos reconhecem as diferenças, negociam 

discordâncias e chegam a um consenso. - Tradução de autor 
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O mesmo autor (Luce, 1999) refere que a aprendizagem colaborativa, enquanto 

metodologia, utiliza o pensamento, o diálogo e a deliberação. Desenvolve o conhecimento 

e promove relacionamentos pessoais interdependentes. A aprendizagem colaborativa 

reconhece perspetivas divergentes, aceita as diferenças e procura concordância para a 

resolução de problemas.  

 

“Juntando diversas pessoas que interagem, dialogam e refletem em 

conjunto, criam-se sinergias que possibilitam uma capacidade de 

reflexão acrescida e um aumento das possibilidades de aprendizagem 

mútua, permitindo, assim, ir muito mais longe e criando melhores 

condições para enfrentar, com êxito, as incertezas e obstáculos que 

surgem.”  (Boavida & Ponte, 2014, p. 3) 

 

A citação de Boavida e Ponte, descrita anteriormente, refere-se à colaboração como 

estratégia para investigar a prática, tendo sido afirmado que esta colaboração é um 

importante método de trabalho no mundo da educação, tal como já ocorre no mundo 

empresarial e no mundo da ciência.  

Schiavio et al. (2020) expõem que a aprendizagem colaborativa pode ajudar os 

alunos a desenvolver as suas capacidades musicais: 

 

“(…) collective learning can help students develop their musical 

abilities in a variety of ways, including becoming more 

responsible for their own learning, comparing skills across the 
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group, and generating collective insights.” 7  (Schiavio et al., 

2020, p. 5) 

 

Gaunt e Westerlund (2013) defendem que a aprendizagem colaborativa se está a 

tornar numa das formas mais poderosas de lidar com os desafios do desenvolvimento da 

música. Dizem ainda que a música é amplamente colaborativa por natureza e que a 

produção musical é raramente uma atividade a solo.   

Gaunt (2008), apud Philips e Pugh (2000), sugere que a experiência individual e 

isolada poderá ser consideravelmente melhorada, trabalhando com outros alunos para 

obter e oferecer mais apoio, partilhando experiências e dando o feedback uns aos outros 

sobre a prestação de cada um.     

Gödek (2004) afirma que o trabalho colaborativo é um aspeto importante e essencial 

no trabalho em grupo e que este último é uma das estratégias de ensino à disposição dos 

professores, que procuram tornar o ensino mais eficaz. Refere ainda que, o objetivo do 

trabalho em grupo e do trabalho colaborativo é compartilhar os recursos da sala de aula, as 

ideias de cada aluno e trabalhar em conjunto para um objetivo comum, tal como já foi 

referido anteriormente por vários autores.   

O mesmo autor (Gödek, 2004) apresenta alguns benefícios do trabalho em grupo 

colaborativo nos quais se destacam os seguintes: 

• O trabalho em grupo e o trabalho colaborativo remontam a um ambiente de 

aprendizagem favorável e seguro. Os alunos tornam-se ativos e pacientes. 

• Os alunos respeitam-se uns aos outros, às suas ideias e fraquezas. 

 

7 A aprendizagem colaborativa pode ajudar estudantes a desenvolver as suas habilidades musicais em vários 

sentidos, incluindo tornarem-se mais responsáveis pela sua própria aprendizagem, comparando competências 

entre o grupo e constituindo perceções coletivas. - Tradução de autor  
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• No trabalho em grupo, os alunos podem aproveitar a oportunidade para 

demonstrar as suas capacidades, conhecimentos e experiências. 

• Os alunos aprendem e ensinam-se uns aos outros. 

• Os alunos podem aprender de forma interdependente e não depender 

apenas do professor. 

Autores como Overy (2012) e Schellenberg et al. (2015) concluem que a 

aprendizagem colaborativa, ou aprendizagem em grupo, é uma metodologia viável e 

enriquecedora para os alunos.  

Chiriac e Frykedal (2011) afirmam que os alunos preferem o trabalho em grupo como 

método de aprendizagem e que estudantes que trabalham em grupo têm melhores 

resultados de aprendizagem. Os mesmos autores descrevem também que, apesar disso, os 

professores ainda parecem relutantes em usar a metodologia das aulas de grupo como uma 

ferramenta pedagógica e que uma das razões possíveis para tal é o facto de possuírem falta 

de conhecimento sobre como orientar e organizar o trabalho em grupo de forma favorável.  

Vlahopol (2016) considera também que, embora a aprendizagem colaborativa se 

baseie em princípios educativos bem fundamentados, a sua aplicação encontra no ensino 

da música alguma resistência, tanto por parte dos alunos, obrigados a sair da sua zona de 

conforto e a participar ativamente nas aulas, como por parte dos professores, pelos mesmos 

motivos que foram mencionados no parágrafo anterior, como a falta de conhecimento 

sobre como colocar em prática de forma benéfica o trabalho em grupo. 

Portanto, a literatura parece concordar que o trabalho colaborativo nas aulas de 

grupo apresenta vantagens ao nível da interajuda e envolvência dos alunos no processo da 

aprendizagem, resultando num maior desenvolvimento de competências pessoais, musicais 

e de performance.  
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2.2.2. PREPARAÇÃO E SIMULAÇÃO DE PERFORMANCE 

 

A simulação de performance é um dos fatores presentes nas aulas de grupo, visto 

que cada aluno se apresenta e interpreta o seu repertório para um público mais reduzido, a 

sua classe de instrumento.  

Segundo Williamon et al. (2014), performances com um nível de desempenho 

elevado requerem capacidades físicas e mentais complexas de executar em palco, sob 

intensa pressão e escrutínio do público. Os autores referem também que, apesar das raras 

oportunidades, é relevante a possibilidade da presença em palco, enaltecendo a riqueza da 

complexidade contextual, aliada à possibilidade de os músicos se desenvolverem através da 

experiência.   

Hallam et al. (2012) referem-se à prática como parte essencial do desenvolvimento 

de todas as componentes das habilidades musicais. No entanto, é também importante 

investigar a fase de preparação da performance que tem impacto na própria performance 

(Antonini Philippe et al., 2020). 

Antonini Philipe et al. (2020) relatam também que uma apresentação em público 

requer uma preparação bastante rigorosa e mencionam ainda que estudantes de música 

encontram muitos desafios nos momentos de preparação de uma apresentação musical. 

Lehmann e Ericsson (1998) expõem que, apesar de ser habitual para um músico 

apresentar-se em público, o processo de desenvolvimento de capacidades para tal tem 

recebido pouca atenção na pesquisa literária. O mesmo relata o autor Timmers (2005): a 

pesquisa sobre a experiência em performance musical está apenas a começar.   

Para Lehmann e Ericsson (1998), apud Ericsson & Smith, 1991 e Ericsson, 1997, ao 

analisar uma performance, relacionar a performance à preparação é fundamental para a 

compreensão dos mecanismos e pré-requisitos que permitem alcançar um desempenho 

mais elevado.  

Williamon et al. (2014) afirmam que os músicos estudam e praticam geralmente 

longe do público, em salas de estudo, que diferem significativamente das salas de concerto 
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onde aspiram apresentar-se. Os mesmos autores (Williamon et al., 2014) e Rink et al. (2017) 

referem ainda que, devido a altos custos e à pouca acessibilidade de tais salas, a prática dos 

músicos carece de exposição frequente a situações reais de performance, com alunos a 

aprenderem tarde demais como gerir a exigência e obstáculos encontrados durante uma 

apresentação em público.  

Rink et al. (2017, p. 217) expõem que os espaços de performance dos músicos são 

distintos dos espaços de estudo e de ensaio, devido às condições físicas, psicológicas e 

ambientais inerentes aos mesmos. Referem ainda que, embora essas condições possam 

contribuir para o entusiasmo do momento da performance em si, tanto para os performers 

como para o público, estas também são fontes potenciais de pressão para os músicos, 

independentemente do seu nível de experiência de performance.    

Para Waddell et al. (2019) existe uma necessidade evidente de novas abordagens 

para estudar o desempenho de uma apresentação em público e para melhorar e 

desenvolver a qualidade da preparação da performance. A aplicação das aulas de grupo, 

enquanto metodologia de preparação para a performance, poderá ser um método 

pertinente e adequado para um melhor desenvolvimento da qualidade de uma 

apresentação em público. 

Ericsson (2006) relata também que é fundamental e necessária uma ampla 

experiência para obter um nível de performance mais avançado e desenvolvido. Afirma 

ainda que são necessárias muitas horas de prática e estudo para atingir os mais altos níveis 

de desempenho. Com isto, as aulas de grupo não retiram a necessidade e a 

indispensabilidade das horas de estudo individual. As aulas de grupo, com a aplicação da 

simulação da performance, podem vir a complementar o mesmo. 

Kenny (2011) aborda o assunto das técnicas de preparação para a performance, 

mencionando o seguinte: 

 

“In order to improve musicians’ performance outcomes and help them 

manage the challenges of performing, a wide variety of strategies and 

techniques are now being applied within the musical domain (...), 
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having music educators (...), beginning to experiment with simulation 

as a complementary training tool (...)” 8 (Kenny, 2011 in Aufegger et 

al., 2017, p. 418) 

 

A simulação de performance é, para vários autores (Williamon et al., 2014; Aufegger 

et al., 2017), um método vantajoso para o desenvolvimento e evolução de várias 

competências performativas.  

 

“Simulation has been applied as a tool for learning and training in 

sports, psychology and medicine for some time, but its current use and 

potential for training musicians is less well understood.” 9 (Aufegger et 

al., 2017, p. 417) 

 

Aufegger et al. (2017) defendem que a preparação da performance, na qual os 

músicos são incentivados a apresentar o seu repertório como se se encontrassem num 

ambiente real de apresentação ao público, oferece mais oportunidades para desenvolver os 

pontos fortes e abordar os pontos fracos do desempenho do aluno. 

 Ainda Aufegger et al. (2017), referem que a simulação de performance pode ser um 

primeiro passo para abordar vários aspetos relacionados com a performance em si, 

identificando, estudando e melhorando essas capacidades de performance. Williamon et al. 

 

8 Com o intuito de melhorar os resultados da performance dos músicos e de ajudá-los a gerir os desafios de 

interpretação, uma ampla variedade de estratégias e técnicas estão agora a ser aplicadas dentro do domínio 

musical (...), tendo educadores musicais (...), começando a experimentar a simulação como uma ferramenta 

de prática complementar (...). – Tradução de autor 

9 A simulação tem sido aplicada como uma ferramenta para a aprendizagem e a prática no desporto, na 

psicologia e medicina há algum tempo, mas o seu uso atual e potencial para preparar músicos é menos 

compreendido. – Tradução de autor 
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(2014) acrescentam que quanto mais elaborada a qualidade da simulação, mais a sensação 

de imersão e perceção da ‘realidade’ que é vivenciada pelos alunos.  

 No artigo de Aufegger et al. (2017) é mencionado que a prática da simulação pode 

ser adotada para vincular o estudo diário à performance pública, uma vez que muitos dos 

elementos contextuais das performances públicas estão presentes na simulação de 

performance.  

 

“Rather than a standard practice room and a distressing real stage, 

simulation training provides a halfway approach that comes closer to 

real performance (...).” 10 (Aufegger et al., 2017, p. 426) 

 

 Desta forma, a necessidade de compreender a experiência dos músicos numa 

simulação de performance é referida por Aufegger et al. (2017) como essencial, para se 

obter uma perceção completa sobre a capacidade de facilitar a aprendizagem e a execução 

musicais.   

 Gaunt & Westerlund (2013), abordando a essência colaborativa da música, divulgam: 

 

"Collaboration takes place on multiple levels: between performers, 

between composers and performers, performers and audiences, 

teachers and students, and creative artists and their participants.” 11 

(Gaunt & Westerlund, 2013, p. 2) 

 

 

10 Em vez de uma sala de estudo padrão e um palco real angustiante, a simulação da prática oferece uma 

abordagem intermédia que se aproxima da performance real (...). – Tradução de autor 

11 A colaboração ocorre em vários níveis: entre performers, entre compositores e performers, performers e 

audiência, professores e alunos e artistas criativos e seus participantes. – Tradução de autor 
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 Assim, de acordo com a literatura, e levando em conta a essência colaborativa da 

música, uma simulação de performance pode, eventualmente, melhorar a qualidade da 

preparação de uma performance.   

 

2.2.3. FEEDBACK  

 

 A partilha de feedback é também uma das componentes integrantes das aulas de 

grupo. Nestas os alunos podem partilhar as suas opiniões, o seu feedback, relativamente à 

performance dos colegas de classe.  

Hallam (2012) refere que a identidade de um indivíduo se desenvolve como resposta 

a um feedback que o mesmo recebe do meio ambiente, pois o desejo de aprovação social 

leva-nos a agir de determinada maneira. Afirma também que a partilha do feedback positivo 

aumenta a autoestima e a confiança de cada indivíduo. 

Omer e Adularhim (2017) demonstram que, no campo da educação o feedback é 

descrito como uma informação relativa à performance dos alunos, que é transmitida com a 

intenção de melhorar a aprendizagem e o conhecimento.  

 

“In the educational enterprise, feedback enhances learning, promotes 

acquisition of skills and drives professional growth and development.” 
12 (Omer & Abdularhim, 2017, p. 45)  

 

  Para Aslam e Khan (2020) transmitir feedback construtivo é uma das estratégias 

mais influentes que auxilia os alunos a expandir a sua autoeficácia, a aumentar a sua 

 

12 No empreendimento educacional, o feedback melhora a aprendizagem, promove a aquisição de habilidades 

e impulsiona o crescimento e o desenvolvimento profissionais. – Tradução de autor 
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motivação e a melhorar a autorregulação que os ajuda a alcançar melhores resultados de 

aprendizagem.  

 Incluir o feedback na aprendizagem, que evidencia a prática reflexiva, ajuda os alunos 

a desenvolver a capacidade de avaliar criticamente o seu próprio desempenho e o dos 

outros, a fim de se controlarem a si próprios e avançar em direção à autonomia profissional 

(Mckimm, 2009). 

De modo a desenvolver e validar um modelo que sirva de suporte para os processos 

de desenvolvimento de reflexão de estudantes de música, Kivestu e Leijen (2014) defendem 

que a implementação de atividades que envolvam a partilha de feedback em grupo podem 

contribuir de forma benéfica para os alunos. Dizem ainda que, a probabilidade de os alunos 

estarem mais recetivos ao feedback transmitido pelos seus colegas é maior do que por vezes 

considerar os comentários do professor de forma crítica. Assim sendo, os autores revelam 

que o feedback partilhado pelos alunos é tão importante como o que é transmitido pelos 

professores, não descartando a relevância e indispensabilidade do papel do professor na 

aprendizagem. 

Todavia, quando o feedback é transmitido de forma incorreta, poderá resultar em 

consequências indesejadas e levar a uma exibição de resultados menos esperada por parte 

dos alunos (Omer & Abdularhim, 2017).  

 Autores como Omer e Abdularhim (2017) e Mckimm (2009) referem que é 

necessária a partilha de um feedback construtivo (criticar positivamente) e que, se for 

realizado corretamente, o mesmo pode ajudar a motivar os alunos e a aumentar o seu 

potencial e desenvolvimento profissional.   

Assim, a literatura indica que o feedback, quando transmitido positivamente, poderá 

tornar-se enriquecedor e estimular o espírito crítico dos alunos, fazendo com que estes 

tenham as suas próprias opiniões e se tornem mais autónomos, profissional e 

musicalmente.    
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2.3. PROJETO EDUCATIVO 

 

2.3.1. DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 Como já foi referido anteriormente, o Projeto Educativo que será apresentado de 

seguida consiste num estudo sobre aulas de grupo enquanto metodologia de preparação 

para a performance e consequente averiguação dos dados recolhidos. 

Como vimos na secção anterior, de acordo com a revisão de literatura é possível 

perceber que a aprendizagem colaborativa, o feedback partilhado entre os alunos e 

professores, visando a construção de um conhecimento mais abrangente, bem como a 

simulação de performance, podem estar presentes em aulas de grupo. Desta forma, estes 

diferentes aspetos receberam atenção particular na investigação. O objetivo principal foi 

verificar se as aulas de grupo permitiram obter uma preparação mais eficaz para as 

apresentações em público.  

   Neste capítulo do Projeto Educativo serão descritos os participantes nesta pesquisa, 

os métodos de recolha de dados e a implementação dos procedimentos metodológicos. 

Serão ainda discutidos os resultados e, por fim, será apresentada a conclusão final deste 

Projeto. 
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2.3.2. PARTICIPANTES 

 

 Ao planificar o processo de implementação do Projeto Educativo, a ideia inicial 

passava pela implementação de aulas de grupo com alunos do 4º ao 8º grau da Prática de 

Ensino Supervisionada. O motivo pelo qual seriam selecionados alunos de grau intermédio 

e avançado deve-se ao facto de ser necessário que os alunos consigam expor um feedback 

construtivo relativamente à prestação dos colegas de classe, situação que poderia 

eventualmente ser mais complicada em alunos de graus inferiores. Tal não foi possível 

colocar em prática, devido a todas as restrições impostas pela situação pandémica da 

COVID-19 (confinamento, aulas online, etc.) e por não existir um horário compatível entre 

os alunos.  

 Não tendo sido possível implementar o projeto de acordo com a forma originalmente 

delineada, decidiu-se recolher dados sobre a metodologia em questão: as aulas de grupo. 

 Por razões de ordem prática, nomeadamente pela facilidade de acesso, foram 

escolhidos alunos de uma Classe de Violino da Universidade de Aveiro, na qual é 

implementada a metodologia das aulas de grupo.  

A maioria dos intervenientes foram alunos da já mencionada Classe de Violino da 

Universidade de Aveiro. Alunos de outras classes e instrumentos (saxofone, trompa) e de 

outras instituições de ensino superior, que frequentam ou frequentaram aulas de grupo, 

foram também inquiridos. Isto permitiu uma quantidade de dados mais elevada. 

 No total, participaram 16 alunos (todos a frequentar o curso superior – licenciatura 

ou mestrado), e ainda 4 professores (de curso superior e de conservatórios de música), de 

violino, viola d’arco e saxofone, que implementam ou implementaram a metodologia das 

aulas de grupo na sua classe.  
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2.3.3. MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS 

 

 Como métodos de recolha de dados, foram utilizados questionários de 

autopreenchimento e observação de aulas de grupo.  

 

Questionários: 

No que diz respeito aos questionários, foram elaborados dois modelos: um para 

professores, com perguntas de resposta aberta, e outro para alunos, com perguntas de 

resposta fechada e de resposta aberta. A opção pelas respostas abertas e respostas fechadas 

deve-se a vários fatores.  

1. No caso das respostas fechadas pretendeu-se obter dados mais concretos e 

objetivos, de forma a poder realizar uma análise quantitativa; 

2. Relativamente à opção por respostas abertas, procurou-se apurar o 

entendimento pessoal de cada interveniente sobre os temas apresentados, 

permitindo a exposição da experiência de cada aluno. Esta opção permitiu a 

recolha de dados mais subjetivos, também considerados como relevantes para a 

investigação; 

 Os dois questionários acima referidos foram construídos e redigidos, através de uma 

revisão de literatura, com base no livro de Robson e McCartan (2016), Real World Research. 

Esta revisão foi realizada com o intuito de elaborar questionários mais adequados. 

 Robson e McCartan (2016) referem que os questionários são uma ferramenta 

eficiente para a recolha de dados de um número elevado de participantes, realçando que os 

questionários de autopreenchimento podem compreender uma disposição geográfica de 

amostra mais ampla, facilitando a sua distribuição e resultando assim num número de 

respostas mais abrangente.    

 Os mesmos autores (Robson & McCartan, 2016) revelam também que os 

questionários de autopreenchimento devem conter uma linguagem simples e perguntas 

curtas, de modo a ser mais acessível e de maior compreensão por parte dos intervenientes. 
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Isto foi levado em conta na elaboração dos dois tipos de questionários envolvidos neste 

estudo.  

 

 Observação de aulas: 

 Denton e Smith (2001) referem que a observação, enquanto método de recolha de 

dados, permite obter uma visão mais global e natural dos assuntos a serem estudados e, 

além disso, é um método de pesquisa que oferece ao investigador a observação de padrões 

de comportamento e interação dos participantes, sobre os quais os mesmos podem não 

estar cientes.  

Ainda Denton e Smith (2001) relatam que, apesar deste ser um método útil, não nos 

devemos cingir apenas nele e devemos complementar esta metodologia de investigação 

com outras, como entrevistas ou questionários.  
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2.3.4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Implementação dos questionários: 

No final do ano letivo, após a observação das aulas de grupo, foram entregues os 

questionários aos alunos e professores, de forma a obter os dados para esta investigação. 

Aos alunos da classe de violino da Universidade de Aveiro foram entregues os 

questionários em mão, no final da última aula de grupo do ano letivo. 

Aos restantes alunos e professores foram enviados os questionários via e-mail, 

facilitando a sua distribuição, por se tratar de pessoas que se encontram em vários pontos 

do país. 

  

Observação de aulas: 

Tendo em vista a recolha de dados relativos à prática de aulas em grupo, foi 

igualmente decidido assistir e observar as aulas de grupo lecionadas na classe de violino da 

Universidade de Aveiro.       

As aulas de grupo foram ministradas semanalmente desde novembro de 2020, salvo 

algumas exceções, nomeadamente as férias de Natal (dezembro), a interrupção letiva entre 

semestres (março).  

A duração média de cada aula foi entre 1h e 1h30m, sendo que, dada a situação atual 

(medidas de restrição relacionadas com a pandemia), não foi possível colocar todos os 

alunos a tocar na mesma aula. Posto isto, optou-se por um modelo de alternância ao longo 

das sessões de grupo. Devido à situação pandémica anteriormente referida, e à 

obrigatoriedade de confinamento no final do mês de janeiro, as aulas de grupo, desde a data 

mencionada, foram realizadas via online, através da plataforma de vídeo e áudio conferência 

Zoom, nos mesmos moldes das aulas presenciais, voltando a realizar-se presencialmente 

após o término do confinamento obrigatório, no mês de abril.   
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As aulas de grupo foram realizadas visando uma participação dinâmica entre todos 

os alunos envolvidos. Os participantes ativos, através de uma performance, e os 

participantes passivos (ouvintes), partilhando o seu feedback.  

Nas aulas observadas foi dedicado a cada aluno cerca de 20 minutos, podendo dividir 

cada apresentação em duas componentes principais:  

1. A primeira fase foi dedicada à execução de uma peça ou excerto da mesma, por 

um aluno. Esta fase teve como objetivo a simulação de uma performance, 

procurando posicionar os alunos em contexto de apresentação;  

2. Na segunda fase, os alunos ouvintes partilharam as suas impressões e opiniões 

sobre a interpretação apresentada; 

Todos os alunos puderam usufruir desta metodologia: 

1. Os alunos ativos (intérpretes) através da simulação de performance 

anteriormente mencionada e consequente feedback dos seus colegas, visando a 

absorção de informação relacionada com a performance; 

2. E os alunos passivos (ouvintes), através da partilha da sua interpretação da 

performance. Tendo sido também discutidas e dado o feedback a questões de 

natureza técnica.  
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2.3.5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Posteriormente à recolha dos dados, através dos questionários referidos no capítulo 

anterior, será realizada uma apresentação e discussão dos resultados, seguindo-se uma 

conclusão final.  

Em primeiro lugar, serão apresentados e discutidos os resultados dos questionários 

aos professores e, de seguida, os questionários aos alunos.  

 

Questionário aos professores: 

Todos os professores consideram a utilização das aulas de grupo pertinente para a 

evolução do desempenho dos alunos, tendo realçado a integração e desenvolvimento de 

espírito de classe, bem como a motivação dos alunos. Mencionam ainda que é neste espaço 

que os alunos podem testar diversas componentes da performance, como a simulação da 

performance real em si. As aulas de grupo são um momento de partilha de conhecimentos 

em contexto de dinâmica de grupo, havendo lugar a uma consequente desinibição e maior 

à vontade com o contexto de aula/performance. 

O ponto de partida que levou os professores a optar pela utilização das aulas de grupo 

na sua classe de instrumento, foi querer que os alunos treinassem a performance e 

desenvolvessem o sentido crítico de uma forma construtiva através desta metodologia. 

Referem que as aulas de grupo são benéficas para todos os alunos, pois estes, enquanto 

performers, têm a possibilidade de enfrentar parte das características que uma 

apresentação em frente a um público, ainda que reduzido, manifesta. Enquanto ouvintes, 

através da observação e da componente de análise à performance (feedback), podem 

desenvolver o seu espírito crítico e contribuir para uma aprendizagem mais completa do 

performer.    

Um dos professores referiu ainda que, o facto de ter uma classe de alunos com um nível 

de desenvolvimento semelhante fez com que pudesse explicar de uma só vez, nas aulas de 
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grupo, os conteúdos que quer abordar com os vários alunos (neste caso especificamente, 

aspetos técnicos).  

Para os professores, o facto de os alunos tocarem uns para os outros cria mais um 

momento de concentração, semelhante ao momento da performance em palco. Através 

desta simulação de performance, e de uma colaboração entre todos os alunos, pode surgir 

uma maneira diferente de aprender. 

A partilha de feedback entre alunos é, para os professores, um reforço do que é 

transmitido pelo professor nas aulas, mas com uma linguagem e uma postura de maior 

proximidade. O feedback obriga os alunos a passar por um processo de análise aos colegas 

e também de autoanálise, que é bastante importante para a sua evolução. Desta forma, 

referem que procuram desenvolver o espírito crítico construtivo nos alunos. Mencionam 

também que podem existir aspetos menos positivos no que concerne à partilha de feedback, 

caso o mesmo não seja partilhado de forma construtiva ou caso os alunos se expressem com 

pouca delicadeza. 

Todos os professores concordam que as aulas de grupo, tendo em conta a componente 

de simulação de performance, podem atuar como transição performativa entre o 

estudo/aulas individuais e as apresentações públicas, expondo que os aspetos mais 

relevantes são o facto de os alunos aprenderem a lidar com a ansiedade relacionada com a 

execução para outros. Expressam também que os alunos desenvolvem uma maior 

capacidade de concentração e ouvem mais atentamente e, através da experiência de tocar 

para os colegas, avaliam o estado da sua preparação individual para a performance. A 

simulação de performance em si é um momento em que se pode testar, corrigir e voltar a 

testar após a análise do teste inicial.  

 Por fim, os professores referiram que notaram alterações nos alunos, após a 

implementação das aulas de grupo, tais como: maior à vontade e confiança na performance, 

maior à vontade no discurso relacionado com o feedback, maior aproximação entre os 

alunos (o que lhes permite ajudarem-se e apoiarem-se uns aos outros), mais motivação para 

o trabalho técnico e um espírito competitivo saudável.  
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Questionário aos alunos: 

Todos os alunos revelam que as aulas de grupo ajudam a simular o momento da 

apresentação ou a antever o cenário da performance. Estas tornam-nos mais confiantes, 

ajudando-os a ultrapassar alguns obstáculos relacionados com a performance, tais como a 

ansiedade. Tornam-se também mais calmos e conseguem ver e compreender a sua resposta 

e reação à pressão, dado que podem experimentar e simular uma performance num 

ambiente mais seguro.   

A grande maioria relata que após integrarem as aulas de grupo têm mais motivação 

no estudo individual e que se sentem mais preparados para tocar. Dizem ainda que 

conseguem pôr em prática as novas propostas de estudo recebidas, tanto pelo professor 

como através do feedback partilhado pelos colegas da classe, que por vezes partilham ou já 

passaram pelas mesmas dificuldades. Um dos alunos refere também que o “triângulo 

harmonioso” entre estudo individual, aula individual e aula de grupo são ideais para uma 

melhoria significativa da performance, pois para além do estudo em casa e da aprendizagem 

com o professor, ainda é possível simular a performance nas aulas de grupo e ter perceção 

de quais os momentos em que se encontra mais inseguro em situações de pressão. 

Todos os alunos revelam sentir-se nervosos/ansiosos inicialmente ao tocar em aulas 

de grupo, por terem medo de ser julgados pelo seu mau desempenho, bem como pelo 

receio de uma exibição que corra menos bem. O facto de não estarem confiantes e 

preparados o suficiente com o repertório, assim como o privilégio e responsabilidade que 

sentem por tocar para um público musicalmente instruído, são também fatores de maior 

nervosismo/ansiedade.  

Relativamente às apresentações em público, a maioria diz sentir que, após a 

frequência desta metodologia, consegue lidar melhor com os nervos, sentindo-se mais 

confiantes e com maior foco, pois não se preocupam tanto com outras situações que não a 

performance em si.  Apenas um aluno respondeu que não sentiu alterações na performance, 

pois ao longo do ano letivo não teve oportunidade de testar os resultados das aulas de grupo 

em apresentações públicas. 
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O feedback foi considerado útil para o desenvolvimento performativo por 100% dos 

alunos, tendo sido realçado que este os ajuda a obter e alcançar resultados mais positivos, 

a perceber quais os seus principais problemas e como os resolver.  Foi ainda mencionado 

que o feedback serve como reforço do que é dito pelo professor, ajudando no trabalho e 

estudo individuais, sendo afirmado também que os colegas têm perspetivas diferentes do 

professor e por vezes partilham das suas dificuldades, elevando a entreajuda. Devido ao 

feedback de outras pessoas ser considerado como causa da ansiedade na performance, é 

extremamente positivo ter o hábito de estar em contacto com a simulação de performance, 

recebendo críticas pela performance de modo a aprender a lidar com isso.   

A maioria dos inquiridos demonstra mais confiança, mais conforto, mais 

tranquilidade ao encarar a performance e lida melhor com a ansiedade após frequentar as 

aulas de grupo. 

Os alunos revelaram que as aulas de grupo contribuem para um bom ambiente entre 

as classes, fomentam a entreajuda e ajudam a desenvolver um olhar mais crítico. Afirmam 

ainda que as aulas de grupo deveriam ser implementadas no programa curricular, tanto nos 

cursos superiores de música, como no curso secundário dos conservatórios, academias e 

escolas profissionais.    

Como se pode verificar na tabela seguinte, os alunos consideram pertinente a 

utilização das aulas de grupo, principalmente enquanto metodologia de preparação para a 

performance, enquanto atenuante da ansiedade e enquanto meio de desenvolvimento 

performativo e pessoal, através do feedback transmitido e recebido pelos colegas de classe. 

A totalidade dos alunos refere ainda que recomendaria a frequência das aulas de grupo a 

outros colegas músicos. 
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Respostas por % 

Perguntas 
SIM NÃO 

Alguma vez experienciaste Aulas 
de Grupo antes do presente ano 

letivo (2020/2021)? 

 

87,5% 

 

12,5% 

Consideras que as Aulas de Grupo 
são um método útil para a 
simulação e preparação da 

performance? 

 

100% 

 

 

--- 

Consideras que as Aulas de Grupo 
podem servir como complemento 

ao estudo e aulas individuais? 

 

93,75% 

 

6,25% 

Alguma vez te sentiste nervoso/a 
ou ansioso/a ao tocar em Aulas 

de Grupo? 

 

100% 

 

--- 

Depois de integrares as Aulas de 
Grupo, sentiste-te mais 

confortável nas apresentações 
em público? 

 

93,75% 

 

6,25% 

Consideras que o feedback dado 
pelos teus colegas nas Aulas de 

Grupo é útil para o teu 
desenvolvimento performativo? 

 

100% 

 

--- 

Observas diferenças no teu nível 
de desempenho performativo 
após a frequência de Aulas de 

Grupo? 

 

93,75% 

 

6,25% 

Recomendarias a frequência de 
Aulas de Grupo a outros colegas 

músicos? 

 

100% 

 

--- 

TABELA 6 - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO (ALUNOS)  
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2.4. CONCLUSÃO 

  

Como foi citado no início da revisão de literatura, a aprendizagem colaborativa é uma 

abordagem educacional da aprendizagem e do ensino que envolve grupos de aprendizes, 

que trabalham em conjunto para resolver um problema, completar uma tarefa ou criar um 

produto (Laal & Laal, 2012, p. 491) 

De acordo com a pesquisa bibliográfica e a recolha de dados na elaboração deste 

projeto de investigação, e tendo por base o conceito de aprendizagem colaborativa, as aulas 

de grupo constituem-se como uma peça relevante no que à preparação da performance diz 

respeito. 

A informação obtida neste trabalho mostra que os alunos e professores consideram 

as aulas de grupo uma metodologia de apoio. Esta auxilia os alunos a vencer obstáculos, 

desenvolvendo skills que os ajudam a preparar performances de uma forma mais completa, 

alcançando um desempenho mais elevado em contexto de performance real. Um dos 

principais pontos apontados pelos participantes nos questionários, tanto professores como 

alunos, foi a situação de simulação de performance que as aulas de grupo permitem 

constituir. 

A simulação de performance pode ser um primeiro passo para abordar vários aspetos 

relacionados com a mesma, identificando, estudando e melhorando essas capacidades de 

performance (Aufegger et al., 2017).  

Os dados recolhidos através dos questionários dos professores permitem constatar 

que a simulação de performance em si é um momento em que se pode testar, corrigir e 

voltar a testar após a análise do teste inicial. 

 Os alunos inquiridos revelaram também que as aulas de grupo ajudam a simular o 

momento da apresentação ou a antever o cenário da performance.  

Deste modo, a simulação de performance, inerente à metodologia das aulas de 

grupo, é uma componente útil para desenvolver uma maior capacidade de concentração e 

avaliar o estado da preparação individual para a performance.  
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No que concerne ao feedback transmitido no decorrer das aulas de grupo, alunos e 

professores evidenciaram que este, quando transmitido de forma construtiva e positiva, 

“(...) procura desenvolver o espírito crítico construtivo do aluno (...)” e “(...) ajuda a obter e 

alcançar resultados mais positivos, a perceber quais os seus principais problemas e como os 

resolver”.  

O feedback aperfeiçoa a aprendizagem, promove a aquisição de competências e 

impulsiona o crescimento e desenvolvimento profissionais. (Omer & Abdularhim, 2017)      

Vários foram os pontos que se foram repetindo ao longo das respostas dos 

intervenientes na investigação. Estes referiram que as aulas de grupo, nomeadamente com 

a simulação de performance, os ajudou a sentir-se “mais confiante”, “(...) mais seguro (...)”, 

“(...) mais focado (...)”, “(...) mais apoio (...)”, “(...) mais entreajuda (...)“, “(...) feedback ajuda 

a (...)”.   

Também mediante a observação das aulas de grupo, foi possível presenciar algumas 

das situações referidas anteriormente, nomeadamente a entreajuda visível entre os alunos, 

a confiança e maior à vontade que os alunos foram adquirindo ao longo das aulas, e também 

a evolução da capacidade pedagógica de cada aluno ao querer ajudar os seus pares. 

Portanto, os dados recolhidos demonstram que as aulas de grupo deverão ter maior 

importância do que hoje têm, na maioria dos contextos de aprendizagem. Para isso, estas 

terão de ser alvo de uma maior atenção, tanto por parte de decisores políticos, como de 

professores e direções dos estabelecimentos de ensino artístico. Só assim, as aulas de grupo 

poderão conquistar o seu lugar próprio, com a sua integração nos programas curriculares. 

Entre outras vantagens, o amplo uso das aulas de grupo permitirá explorar o seu potencial 

para a preparação dos intérpretes para a performance real.  
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4. ANEXOS 

 

4.1. QUESTIONÁRIO PROFESSORES  
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4.2. QUESTIONÁRIO ALUNOS   
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4.3. PROGRAMAS DAS AUDIÇÕES – PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 
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4.4. FOLHAS DE PRESENÇA – PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 
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4.5. RELATÓRIOS E PLANIFICAÇÕES DE AULAS – PRÁTICA DE ENSINO 

SUPERVISIONADA 

 

ALUNO A 

 

1º Período 
 

Relatório de Aula 
 

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

 18/09/2020 1   45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Avaliação diagnóstica com a apresentação de uma escala, um estudo (livro de 

compilação de estudos 1-3 classes) e peças executados no ano anterior; 
2. Transmissão de aspetos como a produção de som; 
3. Transmissão de aspetos como as viragens de arco (detaché) e ataques de arco 

(martelé).  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou a Escala de Sol M em duas oitavas, tocando primeiramente 

duas vezes cada nota e de seguida com ligaduras duas notas a duas, mostrando 
sempre especial atenção com a afinação; 

2. Apresentou de seguida o estudo 19, com colcheias ligadas 4 a 4 e com mudanças 
de cordas, onde foram trabalhadas as viragens de arco e o detaché; 

3. Executou ainda o III andamento do Concerto op.35 em Si m de Rieding, no qual 
foi abordado o tema das viragens de arco com mais precisão, para que o aluno 
conseguisse obter um som mais regular e consistente. Foi ainda trabalhado o 
martelé, dando a noção do impulso do arco na corda para conseguir alcançar o 
ataque de arco pretendido; 

4. O aluno demonstrou sempre muito interesse e respondeu bastante bem ao 
material transmitido e solicitado pelo professor; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

 25/09/2020 2  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma nova escala, 2 estudos (livro de compilação de estudos 1-3 

classes) e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de aspetos como viragens de arco (detaché) e ataques de arco 

(martelé);  
  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a escala de Si m e o início da aula serviu para a compreensão 

da dedilhação da mesma; 
2. Após a escala apresentou o estudo 29, no qual foi abordada a questão das 

viragens de arco, a fim de obter melhor produção e regularidade sonora. 
Questão esta que foi bem correspondida pelo aluno; 

3. De seguida executou o estudo 30, que aborda o tema do martelé. Foi então 
realizado um exercício para aperfeiçoar a execução do mesmo: tocar com 
pausas entre cada colcheia sempre com energia na mão direita, para 
posteriormente obter o som e golpe de arco pretendidos;  

4. Por fim, foram abordados e postos em prática os dois aspetos referidos 
anteriormente (viragens de arco e martelé) na execução do Concerto em Si 
menor op. 35, de Rieding; 

5. Mais uma vez, o aluno apresentou uma rápida resposta ao que lhe era 
transmitido e solicitado ao longo da aula; 
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Relatório de Aula 
      

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A 1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

 02/10/2020 3  45 minutos 
      

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma escala, um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 

e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de aspetos como as viragens de arco (detaché) e ataques de arco 

(martelé); 
4. Transmissão de aspetos como as distâncias do arco ao cavalete; 
5. Introdução ao compasso ternário (3/4) na escala; 

 
  

   
Descrição / Avaliação 

1. O aluno executou a escala de Si menor, tocando duas vezes cada nota, usando 
sempre o arco todo, a fim de obter melhor produção de som; 

2. De seguida tocou a mesma escala, mas em compasso ternário (3 semínimas em 
cada compasso), usando muito arco na primeira semínima e pouco arco nas 
outras duas, para que consiga uma produção de som regular tanto na ponta 
como no talão. O aluno demonstrou alguma dificuldade na compreensão da 
distribuição do arco; 

3. Após a escala, apresentou o estudo 27, usando o arco todo para obter um som 
sempre consistente e regular, onde foi também abordada a questão das viragens 
de arco, tocando sempre até ao talão, para que não haja interrupção do som. 
Este é um estudo que obriga o aluno a não prender o polegar da mão esquerda 
e a recolocá-lo na posição correta;  

4. Por fim, foi executado o III andamento do Concerto em Si m op. 35, de Rieding. 
Foi introduzido um novo assunto: as distâncias do arco ao cavalete. Desta forma 
é também aprimorada a questão da produção de som. Este é um tema que terá 
de ser abordado com mais frequência, para que o aluno se adapte ao novo 
assunto; 

5. Para além disso, o aluno apresentou alguma dificuldade em conseguir manter 
uma pulsação estável e em executar o ritmo correto, este último principalmente 
nas semicolcheias;   
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A 1º Violino 
   

Data Aula n.º Duração 

06/10/2020 4 45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Ré M 10 minutos 

Estudo 27 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 15 minutos 

III andamento do Concerto em Si m op.35, de Rieding 20 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Tocar sem exercer pressão excessiva; 
3. Aperfeiçoar a noção rítmica e de pulsação;  

  

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Reforçar a questão das viragens do arco e detaché; 
4. Transmissão de aspetos para aliviar a pressão de ambas as mãos; 
5. Corrigir e clarificar aspetos como ritmo e pulsação; 
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  Relatório de Aula 
  

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A 1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

 06/10/2020 4  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma nova escala e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de aspetos como as viragens de arco (detaché); 
4. Correção e clarificação de aspetos como o ritmo e a pulsação; 

 
  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar a escala de Ré M, tocando duas vezes cada nota e 

usando o arco todo. Foi abordada a questão das viragens de arco, questão esta que o 
aluno já domina muito bem; 

2. De seguida tocou a escala em compasso ternário (3x cada nota) e mostrou melhor 
destreza na distribuição do arco, conseguindo uma produção de som mais 
consistente, tanto na ponta como no talão; 

3. Por fim, apresentou o III andamento do Concerto em Si m op.35 de Rieding, 
demonstrando alguma dificuldade em manter a pulsação e o ritmo corretos ao longo 
do Concerto, tal como na aula anterior, tendo sido esse o principal trabalho realizado 
e retificado na aula;   
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A 1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/10/2020 5  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução do Concerto; 
2. Ensaio com piano; 
3. Correção e clarificação de aspetos como o ritmo e a pulsação; 

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno teve o primeiro ensaio com a pianista acompanhadora, executando de 

cor o III andamento do Concerto em Si m op.35 de Rieding, que irá apresentar 
na audição no dia 26/10; 

2. Tendo sido o primeiro ensaio com piano, o aluno mostrou-se um pouco nervoso, 
apresentando algumas falhas de memória durante o ensaio; 

3. Foram corrigidos ainda alguns aspetos como o ritmo e a pulsação ao longo da 
execução do Concerto; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/10/2020 6  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma escala e um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 

classes) 
2. Compasso 4/4 e compasso 3/4  
3. Utilização de exercícios para correção da posição do polegar da mão esquerda; 
4. Transmissão de noções como a produção de som; 
5. Transmissão de aspetos como as viragens de arco (detaché); 

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou a Escala de Ré M em compasso 4/4 (4 semínimas) usando 

sempre o arco todo e em compasso 3/4 (3 semínimas), usando arco todo na 
primeira semínima e pouco nas outras duas, tendo sempre em conta as viragens 
de arco para uma melhor produção de som, aspeto que o aluno já executa com 
clareza; 

2. De seguida apresentou o estudo 27, no qual a questão da posição do polegar da 
mão esquerda foi abordada mais detalhadamente. O aluno exerce alguma 
tensão no polegar contra o braço do violino e estica-o para trás. Neste estudo 
foram realizados alguns exercícios para libertar mais o polegar e para que o 
aluno conseguisse melhorar esta questão, ainda que apresentando alguma 
dificuldade em manter sempre o polegar na posição correta; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/10/2020 7  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 classes) e Concerto; 
2. Introdução à extensão do 4º dedo (mão esquerda); 
3. Compreensão da presença de alterações (sustenidos e bequadros) ao longo de 

qualquer tipo de peça; 
4. Ensaio com piano; 

 
  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou o estudo 46, demonstrando alguma dificuldade na perceção 

das alterações/acidentes (sustenidos e bequadros) que surgiram ao longo do 
estudo; 

2. No mesmo estudo foi também clarificada a forma como se executa uma 
extensão com o 4º dedo, usando o polegar como auxílio. O aluno adquiriu 
prontamente esta questão e executou-a de forma clara; 

3. De seguida, o aluno teve ensaio com piano, executando o III andamento do 
Concerto em Si m op. 35 de Rieding de cor, revelando-se mais confiante e 
mantendo o ritmo e pulsação mais regulares também; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/10/2020 8  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução do Concerto; 
2. Ensaio com piano; 
3. Transmissão de aspetos como a execução de acordes e afinação dos mesmos; 

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Esta aula destinou-se apenas à execução do III andamento do Concerto em Si m 

op.35 de Rieding, com pianista acompanhadora, como preparação para a 
audição de dia 26/10; 

2. O aluno demonstrou alguma dificuldade na execução dos acordes finais do 
Concerto. Foi-lhe transmitida a ideia de que os acordes se repartem em dois (2 
notas + 2 notas) e que o movimento do arco e braço no final do acorde é circular. 
O aluno apreendeu rapidamente toda a informação transmitida, conseguindo 
melhorar a execução dos acordes; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/10/2020 9  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma escala e um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 

classes); 
2. Compreensão da presença de alterações (sustenidos e bequadros) ao longo de 

qualquer tipo de peça; 

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a Escala de Si m nos mesmos moldes das aulas anteriores, 

mostrando conhecer e executar corretamente a escala em si; 
2. Executou ainda o estudo 46, demonstrando ainda alguma dificuldade aquando 

do aparecimento de alterações/acidentes (sustenidos e bequadros) ao longo do 
estudo. Foi-lhe transmitido que, com a presença dos sustenidos e/ou bequadros 
(neste caso) os padrões da mão esquerda não são sempre iguais em todas as 
cordas e vão alterando consoante o surgimento dos mesmos; 
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

30/10/2020 10  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Si m e arpejos 10 minutos 

Estudos 46 e 38 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 20 minutos 

I andamento do Concerto em Sim op.35, de Rieding 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical, como direção frásica; 
3. Adquirir noção rítmica e de pulsação; 
4. Estimulação da leitura à primeira vista; 

  
  

   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Reforçar a questão das viragens do arco e detaché; 
4. Transmissão de diferentes noções de interpretação; 
5. Corrigir e clarificar aspetos como ritmo e pulsação; 
6. Entrega de um novo estudo (38) para realização de primeira leitura;  
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Relatório de Aula 
  

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

30/10/2020 10  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma escala a respetivos arpejos e dois estudos (livro de compilação 

de estudos 1-3 classes); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Relembrar aspetos como as viragens de arco (detaché) e distribuição do arco; 
4. Transmissão de aspetos como a direção frásica;  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a Escala de Si m, tocando duas vezes cada nota usando o 

arco todo e depois três vezes cada nota, usando o arco todo na primeira nota e 
pouco arco nas outras duas. De seguida apresentou pela primeira vez os arpejos, 
tendo uma primeira impressão da dedilhação dos mesmos. Durante a execução 
da escala e arpejos são sempre relembradas as viragens de arco, para um melhor 
alcance da produção e consistência de som; 

2. Posteriormente, apresentou o estudo 46, demonstrando mais destreza na sua 
execução, ainda que com alguns enganos e notas erradas. Neste estudo foi 
ainda trabalhada a questão da direção frásica, usando como base a distribuição 
do arco e as “respirações” entre frases. Este tema terá de ser abordado 
regularmente para que se torne algo mais natural e espontâneo por parte do 
aluno; 

3. Foi ainda atribuído um novo estudo (38) ao aluno, com o qual foi realizada uma 
primeira leitura e compreensão do mesmo;   

 
  

 



 

 

 

 

108 

 

Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

03/11/2020 11  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma escala e respetivos arpejos e dois estudos (livro de compilação 

de estudos 1-3 classes); 
2. Transmissão de noções como a produção de som;  
3. Relembrar aspetos como as viragens de arco (detaché);  
4. Compreensão da presença de alterações ao longo de qualquer tipo de peça; 
5. Relembrar a execução da extensão do 4º dedo da mão esquerda;  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a Escala de Ré M e os respetivos arpejos nos mesmos 

moldes da aula anterior; 
2. Executou o estudo 46, no qual demonstrou mais segurança relativamente aos 

acidentes/alterações (bequadros e sustenidos). A questão da produção de som 
e das viragens de arco foram novamente relembradas na execução deste 
estudo, assunto que foi prontamente realizado pelo aluno; 

3. Apresentou ainda o estudo 38, na tonalidade de Ré M, no qual demonstrou 
alguma dificuldade na sua execução, devido às alterações/acidentes 
apresentados na armação de clave e ao longo do estudo também;  

4. Foi ainda relembrada a questão da extensão com o 4º dedo, apoiando com o 
polegar para a frente. Questão esta que o aluno já tinha deslembrado, mas que 
logo executou devidamente; 
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

10/11/2020 12  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Si m e arpejos 10 minutos 

Estudos 38 e 46 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 20 minutos 

I andamento do Concerto em Sim op.35, de Rieding 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical, como direção frásica; 
3. Aperfeiçoar noção rítmica e de pulsação; 

 

  
 

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Reforçar a questão das viragens do arco e detaché; 
4. Transmissão de diferentes noções de interpretação; 
5. Corrigir e clarificar aspetos como ritmo e pulsação; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

10/11/2020 12  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma escala e respetivos arpejos e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som;  
3. Transmissão de aspetos como a velocidade do arco;  
4. Adquirir noção de ritmo e pulsação; 
5. Executar acentuações de forma correta; 

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a Escala de Si m e respetivos arpejos nos mesmos moldes 

das aulas anteriores. As velocidades do arco para baixo e para cima estavam 
desiguais, apresentando os arcos para cima com menos energia. Foi solicitado 
que o aluno levasse o arco para cima com mais energia e até ao talão, para 
conseguir obter uma melhor produção de som;  

2. De seguida, o aluno apresentou o I andamento do Concerto em Si m op.35 de 
Rieding, onde apresentou alguma dificuldade na execução do ritmo e em 
manter a pulsação até ao final; 

3. Foi abordada também a questão da execução de acentuações (presentes no 
Concerto), realizando um pequeno impulso no arco e usando também a 
velocidade do arco, para conseguir o efeito e golpe de arco pretendidos; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/11/2020 13  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma escala e respetivos arpejos e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Adquirir noção de ritmo e pulsação; 
4. Transmissão de aspetos como a direção frásica; 

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a escala de Ré M e respetivos arpejos, que serão 

apresentados na sua prova intercalar do 1º Período. Executou a escala de forma 
correta, mostrando ainda algumas hesitações relativamente à dedilhação dos 
arpejos, algo que foi de imediato retificado pelo professor e prontamente 
respondido pelo aluno; 

2. De seguida executou o I andamento do Concerto em Si m op.35 de Rieding, no 
qual ainda apresenta alguma dificuldade relativamente ao ritmo e em manter a 
pulsação. Para além destes dois temas, foi ainda trabalhada a questão da 
direção frásica no Concerto, nos mesmos moldes das aulas anteriores em que 
foi abordado este tema; 

 
  
 
 
  

 

 



 

 

 

 

112 

 

Relatório de Aula 
    

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

17/11/2020 14  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
 
1. Realização da prova intercalar do 1º Período 

  

  
   

Descrição / Avaliação 

 

 
1. A prova intercalar do aluno estaria prevista para o dia 24 de novembro, mas uma 

vez que o aluno revelou, em aulas anteriores, ter todo o conteúdo da prova 
preparado e organizado, e que o júri da prova é constituído apenas pelo seu 
professor de instrumento, devido à situação da COVID-19, determinou-se 
antecipar a sua prova para que assim se possa avançar com novo material. 

2. O aluno demonstrou um excelente desempenho na realização da sua prova 
intercalar;  
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

20/11/2020 15  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma nova escala e novo estudo (livro de compilação de estudos 1-

3 classes);  
2. Compreensão do padrão dos dedos da mão esquerda na execução da escala; 
3. Transmissão de noções como a produção sonora; 
4. Transmissão de aspetos como a distribuição do arco; 
5. Aperfeiçoar aspetos como a pulsação; 

 
  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou uma nova escala, Fá# M, na qual manifestou alguma 

dificuldade em entender o padrão dos dedos da mão esquerda, devido à 
presença dos sustenidos que constituem a escala; 

2. De seguida apresentou um novo estudo, 49, primeiramente sem ligaduras, no 
qual demonstrou ter feito uma boa leitura. Foram abordados temas como a 
produção de som, através da energia do arco para cima até ao talão, para uma 
boa execução de viragem do arco. Tema este que teve rápida resposta por parte 
do aluno; 

3. De seguida, o aluno executou o mesmo estudo, juntando as ligaduras. Foi 
solicitado que mantivesse os dedos da mão esquerda de umas cordas para as 
outras, para que não se ouvisse as cordas soltas ao largar os dedos demasiado 
cedo, e conseguisse obter melhor regularidade sonora; 

4. Após a introdução das ligaduras no estudo, o aluno demonstrou alguma 
dificuldade com a distribuição do arco, usando quase sempre pouco arco. Para 
além disso, apresentou também alguma dificuldade em manter a pulsação ao 
longo do estudo; 
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

24/11/2020 16  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala Fá# M e arpejos 10 minutos 

Estudo 49 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 20 minutos 

I andamento Concerto em Sim op.35, de Rieding 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Alcançar uma correta distribuição do arco; 
3. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical como a direção frásica e dinâmicas;  

  

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Reforçar a questão das viragens do arco e detaché; 
4. Transmissão de aspetos para uma correta distribuição do arco, na presença de 

ligaduras; 
5. Transmissão de diferentes noções de interpretação;  
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

24/11/2020 16  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de escala e respetivos arpejos e um estudo (livro de compilação de 

estudos 1-3 classes); 
2. Transmissão de aspetos como a direção frásica; 
3. Executar os acordes de forma correta; 
4. Correção relativamente às pausas e respetiva duração; 

 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou, no início da aula, a escala de Fá# M e respetivos arpejos, 

demonstrando novamente alguma dificuldade na perceção do padrão dos 
dedos da mão esquerda, desta vez na execução dos arpejos;  

2. De seguida apresentou o estudo 49, onde foi trabalhada a questão da direção 
frásica, através da distribuição do arco e “respirações” entres frases. No que diz 
respeito à correta distribuição do arco, o aluno demonstrou ter apreendido de 
forma correta o que lhe foi transmitido na aula anterior. 

3. Foi também relembrada a questão da execução de acordes, repartindo-se em 2 
notas + 2 notas; 

4. Ainda no estudo, o aluno não respeitou o tempo definido pelas pausas (neste 
caso uma pausa de semínima). Foi-lhe transmitido que as pausas fazem também 
parte da música e a sua duração tem de ser respeitada; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/11/2020 17  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de escala e arpejos, estudo (livro de compilação de estudos 1-3 

classes) e Concerto; 
2. Relembrar aspetos como as viragens de arco; 
3. Transmissão de aspetos como a distribuição do arco; 
4. Adquirir noção de afinação; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar a escala de Fá# M e respetivos arpejos, 

demonstrando ter compreendido o material transmitido nas aulas anteriores, 
tendo ainda alguns problemas com a afinação; 

2. De seguida, apresentou o estudo 49, no qual demonstrou estar bastante seguro 
com a sua execução. A única coisa que lhe foi solicitada foi que usasse ainda 
mais energia nos arcos para cima, de forma a conseguir chegar ao talão e 
executar as viragens de arco da melhor forma, a fim de não haver interrupção 
no som; 

3. Por fim, o aluno executou o I andamento do Concerto em Si m op.35, de Rieding, 
no qual foi trabalhada, maioritariamente, a afinação, solicitando ao aluno que 
“cantasse” as notas interiormente antes de as tocar. Para além disso, foi 
também abordada a questão da distribuição do arco ao longo da execução da 
obra; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

11/12/2020 18  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 classes) e Concerto; 
2. Adquirir melhor flexibilidade e articulação dos dedos da mão direita; 
3. Transmissão de aspetos como a direção frásica; 
4. Aperfeiçoar aspetos como a noção de pulsação; 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar um novo estudo, estudo 54, que tem como 

principal objetivo alcançar uma melhor flexibilidade e articulação dos dedos da 
mão direita. Em termos técnicos, foi-lhe pedido que pegasse no arco com os 
dedos mais redondos. Foi-lhe solicitado, primeiramente, que tocasse sem 
ligaduras, apenas ao talão e que pensasse em articular mais os dedos da mão 
direita. No geral, esta nova questão teve uma rápida e eficiente resposta por 
parte do aluno; 

2. Por fim, o aluno executou o I andamento do Concerto em Si m op. 35, de Rieding, 
no qual foram trabalhadas questões como a direção frásica (finais de frase, 
respirações entre frases, etc.) e a pulsação, fator este que por vezes é de difícil 
execução por parte do aluno, tendo dificuldade em manter uma pulsação 
estável de início ao fim da obra;   
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

15/12/2020 19  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de escala e arpejos, estudo (livro de compilação de estudos 1-3 

classes) e Concerto 
2. Relembrar aspetos como a produção de som; 
3. Adquirir melhor flexibilidade e articulação dos dedos da mão direita; 
4. Transmissão de aspetos como a distância do arco ao cavalete; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar a escala de Fá# M e respetivos arpejos, na qual 

já apresenta mais segurança relativamente ao padrão da mão esquerda e 
afinação. Foi então trabalhada a questão da produção de som, através do uso 
de todo o arco e da boa execução das viragens de arco, mostrando sempre um 
som presente e regular; 

2. De seguida, foi executado o estudo 54, que foi trabalhado nos mesmos moldes 
da aula anterior, acrescentando apenas as ligaduras descritas no estudo, usando 
o arco todo. Assunto que já é bem conseguido pelo aluno; 

3. Por fim, apresentou o I andamento do Concerto em Si m op. 35, de Rieding, 
sendo também trabalhadas as mesmas questões da aula anterior, 
acrescentando apenas as distâncias do arco ao cavalete, de forma a conseguir 
alcançar diferentes tipos de sonoridade. Este último fator terá de continuar a 
ser trabalhado com o aluno, para que se torne algo mais natural e de fácil 
execução; 
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Planificação da Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

18/12/2020 20  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala Fá# M e arpejos (1ª posição) 15 minutos  

I andamento do Concerto em Si m op.35, de Rieding  30 minutos   

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical como a direção frásica e dinâmicas;  

  

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Reforçar a questão das viragens do arco e detaché; 
4. Transmissão de diferentes noções de interpretação; 
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Relatório de Aula 
  

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

18/12/2020 20  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de escala e arpejos e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som;  
3. Reforçar a questão das viragens do arco e detaché; 
4. Transmissão de diferentes noções de interpretação; 
5. Correção da postura corporal e do violino; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar a escala de Fá# M e respetivos arpejos, sendo 

trabalhada nos mesmos moldes das aulas anteriores, tendo sempre como base 
o fator da produção e consistência sonora; 

2. Por fim, foi apresentado o I andamento do Concerto em Si m op.35, de Rieding, 
onde foram relembradas questões de aulas anteriores como as viragens de arco, 
para que não haja interrupção de som, as distâncias do arco ao cavalete, de 
modo a alcançar diferentes tipos de sonoridade, e direção frásica;  

3. Para além disso, foi também corrigida e retificada a postura do aluno, pois 
exercia alguma tensão nos ombros e consecutivamente nos braços e mãos; 
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2º Período 

 

Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

08/01/2021 21  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 classes) e I 

andamento do Concerto; 
2. Relembrar noções como a produção de som; 
3. Adquirir melhor flexibilidade e articulação dos dedos e pulso da mão direita; 
4. Aperfeiçoar aspetos como a noção de pulsação; 
5. Correção da postura corporal e do violino; 
6. Transmissão de diferentes noções de interpretação; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar o estudo 57, que tem como objetivo a correta 

execução de mudanças de cordas com ligaduras, através da flexibilização do 
pulso e dedos da mão direita. Apesar de exercer alguma tensão nos ombros e 
de ter sido alertado relativamente a esse assunto, o aluno executou o estudo 
com facilidade, mostrando conseguir alcançar o objetivo pretendido; 

2. De seguida, executou o I andamento do Concerto em Si m op.35 de Rieding, no 
qual demonstrou alguma dificuldade em manter a pulsação. Para além disso, foi 
solicitado ao aluno que tocasse com mais arco e mais energia, para que 
conseguisse uma melhor produção de som. Por fim, foi trabalhada a questão 
dos finais de frase, da musicalidade, algo que é prontamente realizado pelo 
aluno;  
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

12/01/2021 22  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de dois estudos (livro de compilação de estudos 1-3 classes); 
2. Adquirir noção de ritmo; 
3. Correta divisão do arco com ligaduras; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar um novo estudo (estudo 44), com tercinas 

ligadas 3 a 3. Inicialmente mostrou alguma dificuldade em executar o ritmo 
correto do estudo, mas logo foi alertado para isso e prontamente corrigiu e 
assimilou; 

2. Foi também solicitado ao aluno que usasse mais arco no início de cada ligadura, 
para que não se ouvisse uma “acentuação” no final da ligadura. O que foi 
transmitido foi que deixasse “escorregar” o arco na primeira nota da ligadura; 

3. Por fim, apresentou com precisão e clareza o estudo 57, estudo este que tem 
um acompanhamento de um segundo violino, que foi executado pela professora 
estagiária; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

15/01/2021 23  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma escala; 
2. Introdução à 3ª posição; 
3. Execução de exercícios de mudanças de posição de A. Grigorian; 
4. Execução de mudanças de posição através da corda solta; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar a escala de Fá # M, mostrando de novo alguma 

dificuldade no padrão dos dedos da mão esquerda e consequentemente na 
afinação. De seguida foi solicitado ao aluno que colocasse o segundo dedo (dedo 
que inicia a escala de Fá# M) noutro ponto qualquer da corda, dando outro 
nome à escala, fazendo-a perceber que todas as escalas maiores têm o mesmo 
padrão de construção;  

2. De seguida, foi introduzida a 3ª posição, através de exercícios de A. Grigorian. 
Mudança da 1ª para a 3ª posição através da corda solta (0-3-0-1) e escalas e 
exercícios na 3ª posição, para que o aluno se comece a familiarizar com as notas 
da mesma. O aluno demostrou bastante interesse e motivação com o novo 
conteúdo/material transmitido na aula; 
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Planificação da Aula 
(Online) 

  
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

19/01/2021 24   45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Exercícios e escalas na terceira posição, de A. Grigorian  15 minutos  

Estudo nº 9 (livro de compilação de estudos 3-5 classes) 15 minutos   

Estudo nº 15 (livro de compilação de estudos 3-5 classes) 15 minutos  

   

Objetivos 
1. Compreensão e familiarização com as notas na terceira posição; 
2. Alcançar noção de afinação na terceira posição; 
3. Estimulação da leitura à primeira vista; 

  

  

  
   

Estratégias 
1. Usar as cordas soltas como referência para afinação; 
2. Realização de mudanças de posição através da corda solta;  
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Relatório de Aula 
(Online) 

 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

19/01/2021 24  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de exercícios e escalas na terceira posição (A. Grigorian) e de 2 estudos 

(livro de compilação de estudos 1-3 classes); 
2. Conhecimento e familiarização com as notas na terceira posição; 
3. Realização das mudanças de posição através da corda solta; 
4. Adquirir noção de afinação na terceira posição; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno encontra-se em isolamento profilático e a aula foi realizada via online; 
2. Começou por executar os mesmos exercícios e escalas na terceira posição da 

aula anterior, tendo como referência para a afinação as cordas soltas; 
3. De seguida, foram-lhe cedidos dois novos estudos (estudos 9 e 15), com os quais 

foi realizada uma primeira leitura e compreensão de dedilhações. Ambos têm 
como finalidade a compreensão e familiarização, por parte do aluno, com as 
notas da terceira posição. De frisar que o estudo 9 se executa todo na terceira 
posição e o estudo 15 se executa nas primeira e terceira posições, sendo que as 
mudanças entre ambas são realizadas através da corda solta; 
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Relatório de Aula 
(Online) 

 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/02/2021 25  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de exercícios e escalas na terceira posição e de 2 estudos (livro 3-5 

classes); 
2. Familiarização com as notas na terceira posição; 
3. Realização de mudanças de posição através da corda solta; 
4. Adquirir noção de afinação na terceira posição; 
5. Correção da postura da mão direita; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar os mesmos exercícios e escalas na terceira 

posição da aula anterior, tendo como referência para a afinação as cordas soltas; 
2. De seguida executou os estudos 9 e 15, nos quais demonstrou facilidade e 

familiarização com a terceira posição, no entanto ainda revelou alguns 
problemas ao nível da afinação; 

3. Ao longo de toda a aula o aluno foi alertado para a necessidade de colocar o 
mindinho da mão direita na posição correta, ou seja, mais redondo; 
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Relatório de Aula 
(Online) 

 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/02/2021 26  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de estudos, de Garlitsky, que compreendem a primeira e terceira 

posições; 
2. Realização de mudanças de posição através da corda solta; 
3. Adquirir noção de afinação na terceira posição; 
4. Transmissão de noções como a produção de som; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou pequenos estudos de Garlitsky (7, 8 e 9) que incluem 

mudanças entre a primeira e terceira posições, através da corda solta. 
Demonstrou ainda alguma dificuldade na afinação. Por outro lado, a execução 
da mudança de posição já é realizada de forma correta; 

2. Para além disso, foi de novo mencionada a questão da produção de som, 
relembrando o aluno que usasse todo o arco (do talão à ponta e vice-versa), 
mantendo um som consistente e regular; 
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Planificação da Aula 
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/02/2021 27  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Execução de pequenos estudos de Garlitsky (9, 10 e 11)  25 minutos 

Execução do estudo 16 (livro de compilação de estudos 3-5 
classes) 20 minutos 

   

Objetivos 
1. Compreensão e familiarização com as notas na terceira posição; 
2. Adquirir noção de afinação na terceira posição; 
3. Realizar corretamente a mudança de posição;  

  

  

  
   

Estratégias 
1. Usar as cordas soltas como referência para afinação; 
2. Realização de mudanças de posição através da corda solta; 
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Relatório de Aula 
(Online) 

 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/02/2021 27  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de estudos que compreendem mudanças de posição entre a primeira 

e terceira posições; 
2. Realização de mudanças de posição através da corda solta; 
3. Adquirir noção de afinação na terceira posição; 
4. Transmissão de noções como a produção de som; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou pequenos estudos de Garlitsky (9, 10 e 11) e um novo 

estudo, 16 (livro de compilação de estudos 3-5 classes), que incluem mudanças 
entre a primeira e terceira posições, através da corda solta. Demonstrou ainda 
alguma dificuldade na afinação e também no padrão dos dedos da mão 
esquerda. Por outro lado, a execução da mudança de posição já é realizada de 
forma correta; 

2. Para além disso, foi de novo mencionada a questão da produção de som, 
relembrando o aluno para o uso de todo o arco, mantendo um som consistente 
e regular; 
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Planificação da Aula 
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

02/03/2021 28  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Introdução à mudança de posição de dedo para o mesmo 
dedo  10 minutos 

Exercícios de mudanças de posição de dedo para o mesmo 
dedo (1-1), de Grigorian 35 minutos 

   

Objetivos 
1. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições de dedo para o 

mesmo dedo (1 para 1); 
2. Não exercer qualquer tipo de pressão/tensão na realização da mudança;  

  
   

Estratégias 
1. Executar a mudança de posição antecipando o polegar; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
3. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
4. Utilizar as cordas soltas como referência para a afinação; 
5. Executar os mesmos exercícios (de Grigorian) nas quatro cordas, para sentir as 

diferentes espessuras das mesmas;  
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Relatório de Aula 
(Online) 

 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

02/03/2021 28  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Introdução à mudança de posição de dedo para o mesmo dedo (1ª e 3ª 

posições); 
2. Execução de exercícios de mudança de posição de dedo para o mesmo dedo (1-

1), de A. Grigorian; 
3. Executar a mudança de posição antecipando o polegar da mão esquerda; 
4. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
5. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
6. Executar os exercícios de Grigorian sem as ligaduras e com paragem do arco no 

momento da mudança (executar a mudança silenciosamente); 
7. Utilizar as cordas soltas como referência para a afinação; 
8. Executar os mesmos exercícios (de Grigorian) nas quatro cordas, para sentir as 

diferentes espessuras das mesmas;   
   

Descrição / Avaliação 
1. A aula iniciou com uma pequena explicação de como se executa a mudança de 

posição de dedo para o mesmo dedo (1-1), com o apoio de pequenos exercícios 
de A. Grigorian; 

2. Foi solicitado ao aluno que antecipasse o polegar no momento da mudança de 
posição, para não existir qualquer tipo de tensão e que toda a mão o 
acompanhasse no momento da mudança; 

3. Foi ainda referido que também o braço acompanha todo o movimento da mão 
na mudança de posição; 

4. Os exercícios foram executados sem as ligaduras, realizando uma pequena 
paragem do arco no momento da mudança de posição. Desta forma, o aluno 
pôde focar-se individualmente em cada uma das mãos, facilitando assim a 
apreensão do conhecimento desejado;  

5. O aluno demonstrou conseguir executar de forma correta a mudança da 1ª para 
a 3ª posição, tendo mais dificuldade na execução da mudança oposta (da 3ª 
posição para a 1ª); 
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Planificação da Aula 
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/03/2021 29  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Exercícios de mudanças de posição de dedo para o mesmo 
dedo (1-1), de Grigorian  20 minutos 

Estudo com mudanças de posição de dedo para o mesmo 
dedo (1-1), de Grigorian  25 minutos 

   

Objetivos 
1. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições de dedo para o 

mesmo dedo (1 para 1); 
2. Não exercer qualquer tipo de pressão/tensão na realização da mudança; 

  
  

   

Estratégias 
1. Executar a mudança de posição antecipando o polegar; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
3. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
4. Utilizar as cordas soltas como referência para a afinação; 
5. Executar os mesmos exercícios (de Grigorian) nas quatro cordas, para sentir as 

diferentes espessuras das mesmas;  
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Relatório de Aula 
(Online) 

 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/03/2021 29  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de pequenos exercícios e de um novo estudo com mudanças de 

posição de dedo para o mesmo dedo (1-1), de Grigorian; 
2. Executar a mudança de posição antecipando o polegar da mão esquerda; 
3. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
4. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
5. Executar os exercícios de Grigorian sem as ligaduras e com paragem do arco no 

momento da mudança (executar a mudança silenciosamente); 
6. Utilizar as cordas soltas como referência para a afinação; 
7. Executar os mesmos exercícios (de Grigorian) nas quatro cordas, para sentir as 

diferentes espessuras das mesmas;  
8. Estimulação da leitura à primeira vista; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar os mesmos exercícios da aula passada, com 

mudanças de posição de dedo para o mesmo dedo (1-1), nos quais demonstrou 
maior facilidade na sua execução relativamente à aula anterior. Estes pequenos 
exercícios foram trabalhados nos mesmos moldes da aula anterior; 

2. Para além dos pequenos exercícios, foi realizada uma primeira leitura de um 
estudo que consiste também ele nas mudanças de posição do dedo 1 para o 
dedo 1; 
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Planificação da Aula 
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/03/2021 30  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Exercícios de mudanças de posição de Grigorian (pág. 87) 20 minutos 

Estudo com mudanças de posição de dedo para o mesmo 
dedo (1-1), Grigorian (pág. 90) 25 minutos 

   

Objetivos 
1. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições de dedo para o 

mesmo dedo (1 para 1); 
2. Não exercer qualquer tipo de tensão na realização da mudança;  

  
   

Estratégias 
1. Executar a mudança de posição antecipando o polegar; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
3. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
4. Utilizar as cordas soltas como referência para a afinação; 
5. Executar os mesmos exercícios (de Grigorian) nas quatro cordas, para sentir as 

diferentes espessuras das mesmas;  
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Relatório de Aula 
(Online) 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/03/2021 30  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de pequenos exercícios e de um estudo com mudanças de posição de 

dedo para o mesmo dedo (1-1), de Grigorian; 
2. Executar a mudança de posição antecipando o polegar da mão esquerda; 
3. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
4. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
5. Executar os exercícios e estudo de mudanças de posição acrescentando as 

ligaduras, realizando um pequeno portato; 
6. Utilizar as cordas soltas como referência para a afinação; 
7. Executar os mesmos exercícios (de Grigorian) nas quatro cordas, para sentir as 

diferentes espessuras das mesmas;   
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar os exercícios de mudanças de posição de dedo 

para dedo (1-1), de Grigorian, primeiramente nos mesmo moldes das aulas 
anteriores, sem as ligaduras e com a pequena paragem do arco antes do 
momento da mudança; 

2. Após executar de forma correta a tarefa anterior, foram adicionadas as 
ligaduras, realizando igualmente a paragem do arco antes da mudança de 
posição;  

3. De seguida, foi solicitado ao aluno que não realizasse essa paragem do arco e 
que efetuasse um pequeno portato no momento da mudança, para que desta 
forma não se ouvisse o “glissando” da mudança; 

4. O aluno revelou alguma dificuldade em realizar esta última tarefa, exercendo 
alguma tensão no polegar e na mão esquerda no momento da mudança; 

5. Por fim, foi apresentado o estudo 1 de Grigorian (pág. 90), também com a 
mudança de posição do dedo 1 para dedo 1, no qual o aluno revelou 
inicialmente alguma dificuldade nas mudanças de posição, e onde foi solicitado 
também que libertasse a tensão existente no polegar da mão esquerda;  
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Relatório de Aula 
(Online) 

 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/03/2021 31  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de um estudo com mudanças de posição do dedo 1 para o dedo 1 e 

de pequenos exercícios de mudanças de posição do dedo 2 para o dedo 2; 
2. Executar a mudança de posição antecipando o polegar da mão esquerda; 
3. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
4. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
5. Realizar um pequeno portato no momento da mudança, na execução do estudo; 
6. Executar os exercícios de mudança de posição (2-2), sem ligaduras e com 

paragem do arco no momento da mudança; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar o Estudo 1 (de Grigorian), apresentando ainda 

alguma tensão no polegar da mão esquerda aquando do momento da mudança, 
realizando a mesma de forma abrupta. Foi solicitado ao aluno que libertasse 
mais o seu polegar e que fizesse a mudança de posição com toda a mão e dedos 
mais relaxados; 

2. Por fim, foram executados pequenos exercícios de mudança de posição do dedo 
2 para o dedo 2 e as estratégias usadas foram realizadas nos mesmos moldes 
dos exercícios de mudança do dedo 1 para o dedo 1, solicitando também ao 
aluno que libertasse o seu polegar para conseguir realizar a mudança de forma 
mais relaxada;  
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3º Período 

Relatório de Aula 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

06/04/2021 32  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de dois estudos com mudanças de posição do dedo 1 para dedo 1 e 

do dedo 2 para dedo 2; 
2. Executar a mudança de posição antecipando o polegar da mão esquerda; 
3. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
4. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
5. Adquirir noção de ritmo e pulsação; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar o Estudo 1 (de Grigorian). É notável que ainda 

exerce alguma tensão no polegar e consecutivamente em toda a mão. Foi 
solicitado que libertasse mais o polegar da mão esquerda no momento da 
mudança de posição. Contudo, o aluno demonstrou ter realizado um bom 
trabalho individual com o estudo, revelando segurança na sua execução; 

2. Por fim, foi realizada uma primeira leitura do Estudo 2 (de Grigorian), com 
mudanças de posição do dedo 1 para dedo 1 e do dedo 2 para dedo 2, no qual 
foi também solicitado que libertasse mais o seu polegar da mão esquerda. Para 
além disso, o aluno demonstrou alguma dificuldade com o ritmo do estudo, 
sendo que este se encontra num compasso de 6/8, com o qual não se encontra 
familiarizado. Foram realizados exercícios de solfejo, de forma a colmatar esta 
dificuldade; 
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Relatório de Aula 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/04/2021 33  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de um estudo e primeira leitura de uma peça; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
3. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
4. Correção da postura corporal e do violino; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar o estudo 2 (de Grigorian), com mudanças de 

posição do dedo 1 para dedo 1 e do dedo 2 para dedo 2. Revelou mais segurança 
na execução do estudo, contudo ainda exerce alguma tensão no polegar da mão 
esquerda; 

2. Ao longo de toda a aula o aluno foi alertado para corrigir a postura corporal e 
também do instrumento; 

3. Por fim, foi realizada uma primeira leitura de uma pequena peça (Minuet, de 
Neil Mackay), com mudanças de posição de dedo para dedo, que o aluno irá 
executar na próxima audição de classe; 
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Planificação da Aula  
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/04/2021 34  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Execução dos estudos 12, 13 e 14 de Garlistky (mudanças 
entre a 1ª e 3ª posições) 30 minutos 

Execução de uma peça (Minuet, de Neil Mackay) 15 minutos 

   

Objetivos 

1. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições; 
2. Não exercer qualquer tipo de tensão na realização da mudança; 
3. Executar de forma correta repertório que contém bemóis na sua armação de clave;  

  

  

  
   

Estratégias 
1. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
2. Entoar as notas antes de as executar, de forma a adquirir melhor noção de afinação; 
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Relatório de Aula 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/04/2021 34  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de um estudo; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
3. Entoar as notas antes de as executar; 
4. Adquirir noção de afinação; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou o estudo 12 de Garlitsky, com mudanças de posição através 

da corda solta. Este estudo encontra-se na tonalidade de Si b Maior, no qual o 
aluno sentiu alguma dificuldade relativamente ao padrão dos dedos da mão 
esquerda. Uma vez que o aluno demonstrou dificuldades ao executar o estudo 
com os bemóis, foi necessário realizar uma explicação mais completa e 
detalhada;  

2. Para além disso, foi também solicitado ao aluno que entoasse as notas antes de 
as executar, para adquirir melhor noção de afinação; 

3. O aluno apresentou também alguma dificuldade em movimentar todo o braço 
e mão aquando das mudanças entre a 1ª e 3ª posições, tendo prejudicado a sua 
afinação; 
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Relatório de Aula 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/04/2021 35  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução da peça (ensaio com piano) e de um estudo; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
3. Executar e compreender o funcionamento do compasso ternário (3/4); 
4. Adquirir noção de afinação; 
5. Adquirir noção de ritmo e pulsação; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar a peça Minuet, de Neil Mackay, que contém 

mudanças entre a 1ª e 3ª posições (do dedo 1 para dedo 1 e do dedo 2 para 
dedo 2). Demonstrou ainda alguma tensão no polegar da mão esquerda, tendo 
assim alguma dificuldade em executar corretamente as mudanças de posição. 
Para além disso, foi estimulado o funcionamento e execução do compasso 
ternário. Por fim, foram ainda abordados temas como a afinação, o ritmo e a 
pulsação; 

2. De seguida, o aluno executou o estudo 12 de Garlitsky, apresentando ainda 
alguma dificuldade em tocar na tonalidade de Sib M; 

3. No final da aula foi ainda realizado o primeiro ensaio com piano da peça de Neil 
Mackay, que irá ser executada na audição de classe do dia 22 de abril;  
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Relatório de Aula 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

20/04/2021 36  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução da peça (ensaio com piano) e de um estudo; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
3. Compreender o padrão dos dedos da mão esquerda em tonalidades com 

bemóis; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. A aula começou com o ensaio com piano da peça Minuet, de Neil Mackay. O aluno 

tocou de cor e demonstrou estar mais segura ao executar a peça, apesar de ainda 
exercer alguma tensão no polegar da mão esquerda aquando das mudanças de 
posição; 

2. Por fim, o aluno apresentou o estudo 13 de Garlitsky, na tonalidade de Mi b M, com 
mudanças de posição de dedo para dedo, no qual demonstrou ainda alguma 
dificuldade e insegurança na sua execução, devido principalmente à tonalidade em 
que se encontra o estudo. Foi realizado um trabalho mais aprofundado na leitura 
do estudo, de modo a ajudar o aluno a entender os padrões dos dedos da mão 
esquerda; 
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Planificação da Aula  
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/04/2021 37  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Execução dos estudos 12, 13 e 14 de Garlistky (mudanças 
entre a 1ª e 3ª posições) 30 minutos 

Execução do estudo 2 de Grigorian - Introdução à mudança de 
posição com substituição de dedo 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições; 
2. Não exercer qualquer tipo de tensão na realização da mudança; 
3. Reconhecer e executar corretamente as alterações (sustenidos ou bemóis) presentes 

na armação de clave; 
4. Executar de forma correta a mudança de posição com substituição de dedo;  

  

  

  
   

Estratégias 
1. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
2. Entoar as notas antes de as executar, de forma a adquirir melhor noção de afinação; 
3. Realizar a mudança de posição com substituição de dedo com o dedo que está pisado 

na corda, tornando-se assim em nota de apoio. Executar o mesmo exercício nas outras 
cordas, para sentir as diferentes espessuras; 
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Relatório de Aula 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/04/2021 37  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de três estudos de Garlitsky e um estudo de Grigorian; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
3. Entoar as notas antes de as executar, de forma a adquirir melhor noção de 

afinação; 
4. Realizar a mudança de posição com substituição de dedo com o dedo que está 

pisado na corda, tornando-se assim numa nota de apoio;  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar os estudos 12, 13 e 14 de Garlitsky, com 

mudanças de posição de dedo para dedo. Ainda demonstra alguma tensão no 
polegar da mão esquerda, principalmente no momento da mudança de posição. 
Tem sido relembrado ao longo das últimas aulas que a mudança tem de ser 
realizada com o movimento do braço e mão, acompanhando o polegar, para 
que este fique livre de qualquer tipo de tensão; 

2. De seguida, com um pequeno excerto retirado do Estudo 2 de Grigorian, foi 
introduzida a mudança de posição com substituição de dedo (do dedo 2 para o 
dedo 1). Foi transmitido que a mudança de posição se faz com o dedo que está 
pisado na corda, tornando-se uma “nota fantasma” (nota de apoio), que é 
depois substituída por outro dedo. Este exercício foi realizado noutras cordas do 
instrumento, para que assim o aluno tivesse perceção das diferentes espessuras 
das mesmas; 
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Planificação da Aula  
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno A  1º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/04/2021 38  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Execução dos estudos 12, 13, 14, 15 e 16 de Garlistky 
(mudanças entre a 1ª e 3ª posições) 30 minutos 

Execução do estudo 2 de Grigorian – Exercício de mudança de 
posição com substituição de dedo 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições; 
2. Não exercer qualquer tipo de tensão na realização da mudança; 
3. Reconhecer e executar corretamente as alterações (sustenidos ou bemóis) presentes 

na armação de clave; 
4. Executar de forma correta a mudança de posição com substituição de dedo;  

  

  

  
   

Estratégias 
1. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
2. Entoar as notas antes de as executar, de forma a adquirir melhor noção de afinação; 
3. Realizar a mudança de posição com substituição de dedo com o dedo que está pisado 

na corda, tornando-se assim em nota de apoio. Executar o mesmo exercício noutras 
cordas do instrumento, para sentir as diferentes espessuras; 
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Relatório de Aula 
 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno A  1º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/04/2021 38  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de três estudos de Garlitsky, um estudo de Grigorian e primeira leitura 

de uma escala em três oitavas; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
3. Entoar as notas antes de as executar, de forma a adquirir melhor noção de 

afinação; 
4. Realizar a mudança de posição com substituição de dedo com o dedo que está 

pisado na corda, tornando-se assim em nota de apoio.  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar os estudos 13, 14 e 15 de Garlitsky, com 

mudanças de posição de dedo para dedo. Demonstra ainda alguma tensão no 
polegar da mão esquerda, principalmente no momento da mudança de posição. 
Esta questão foi trabalhada nos mesmos moldes das aulas anteriores; 

2. De seguida, com um pequeno excerto retirado do Estudo 2 de Grigorian, foi 
introduzida e executada a mudança de posição com substituição de dedo (do 
dedo 2 para o dedo 1). Foi transmitido que a mudança de posição se faz com o 
dedo que está pisado na corda, tornando-se uma “nota fantasma” (nota de 
apoio), que é depois substituída por outro dedo. Este exercício foi realizado 
noutras cordas do instrumento, para que assim o aluno tivesse perceção das 
diferentes espessuras das mesmas; 

3. Por fim, foi realizada uma primeira leitura da escala de Sol M, com as mudanças 
de posição com substituição de dedo, tocando primeiramente a nota de apoio; 

4. O aluno assimilou de forma correta o novo material que lhe foi transmitido; 
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ALUNO B 

 

 

1º Período 

Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

 18/09/2020 1   45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Avaliação diagnóstica com a apresentação de uma escala e uma peça executadas 

no ano anterior; 
2. Transmissão de aspetos como a produção de som; 

Transmissão de aspetos como as viragens de arco (detaché) e ataques de arco 
(martelé); 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou a Escala de Sol M em duas oitavas, tocando duas vezes cada 

nota, de seguida com ligaduras duas notas a duas e, por fim, executou o padrão 
mínima-semínima-semínima, obrigando-a assim a regularizar o som, tanto no 
talão como na ponta; 

2. Executou de seguida o I andamento do Concerto op.35 em Si m, de Rieding, no 
qual foi abordado o tema das viragens de arco (detaché), para que assim o aluno 
conseguisse obter um som mais regular e consistente, sem qualquer interrupção 
de som entre as mudanças de arco;  

3. Foi ainda tratada a questão dos ataques de arco (martelé), dando a noção do 
impulso e velocidade do arco na corda para conseguir alcançar o ataque de arco 
pretendido; 

4. O aluno demonstrou alguma timidez, porém apresentou-se de forma recetiva e 
com vontade de executar de forma correta o material transmitido pelo 
professor na aula.   
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

 25/09/2020 2  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Apresentação de uma nova escala, um novo estudo (livro de compilação de 

estudos 1-3 classes) e Concerto; 
2. Transmissão de aspetos como a produção de som; 
3. Transmissão de aspetos como as viragens de arco;  

 
  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Foi apresentada a escala de Si menor em duas oitavas, tocando primeiramente 

duas vezes cada nota e de seguida com o padrão mínima-semínima-semínima, 
nos mesmos moldes da aula anterior, para melhor obtenção de produção de 
som. O aluno apresentou facilidade em adaptar-se à nova escala e à sua 
dedilhação;  

2. De seguida executou o estudo 33, servindo este para o aperfeiçoamento da 
execução de viragens de arco, tanto no talão como na ponta, e tendo como 
objetivo melhorar a produção de som; 

3. Por fim, o aluno executou o I andamento do Concerto em Si menor op.35 de 
Rieding, no qual foram trabalhados aspetos como as viragens de arco e ainda 
solicitado que usasse o arco até ao talão, de modo a conseguir alcançar uma 
produção de som mais consistente e regular; 

4. O aluno revelou compreender rapidamente o que foi transmitido na aula, 
tentando prontamente melhorar os aspetos mencionados nos pontos 
anteriores;    
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

 02/10/2020 3  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 classes) e Concerto; 
2. Transmissão de aspetos como a produção de som; 
3. Relembrar aspetos de ataques de arco, como o martelé; 
4. Correção da posição do polegar da mão esquerda;  

 
  

   
Descrição / Avaliação 

1. No início da aula foi executado o estudo 43, no qual foram trabalhados os temas 
do martelé e viragens de arco. O aluno ainda apresenta alguma dificuldade na 
execução do martelé. Foi-lhe solicitado que usasse mais velocidade do arco, com 
um pequeno ataque no início da nota, a fim de conseguir obter o resultado 
pretendido do martelé; 

2. De seguida apresentou o I andamento do Concerto em Si menor op.35 de 
Rieding, demonstrando exercer alguma pressão na mão esquerda, apertando o 
polegar contra o braço do violino. Foram realizados alguns exercícios para 
libertar mais o polegar e para que o aluno conseguisse melhorar esta questão; 

3. Foi ainda trabalhada a questão da produção de som, relembrando o tema das 
viragens de arco e o uso de todo o arco, principalmente nos arcos para cima 
(usar arco até ao talão).  Tema este, que ao ser relembrado, contou com a rápida 
reposta por parte do aluno para o aperfeiçoar;   
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

06/10/2020 4  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Si m e arpejos (em 2 oitavas)  10 minutos  

Estudo 31 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 20 minutos   

I andamento do Concerto em Si m op.35, de Rieding 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical, como direção frásica;  

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Reforçar a questão das viragens do arco e detaché; 
4. Transmissão de diferentes noções de interpretação;  
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  Relatório de Aula 
  

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

06/10/2020 4  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de escala e estudo (livro de compilação de estudos 1-3 classes); 
2. Transmissão de noções como produção de som; 
3. Reforçar a questão da execução das viragens de arco; 

 
  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar a escala de Si m e arpejos, tocando duas vezes 

cada nota. Foi mais uma vez trabalhada a questão da produção de som, com a 
correta execução das viragens de arco e o uso de todo o arco. Temas estes que 
terão de ser abordados regularmente nas aulas, pois é algo que é facilmente 
deslembrado pelo aluno, aquando da presença de outros temas e conteúdos ao 
longo das aulas; 

2. Por fim, apresentou o estudo 31, no qual evidenciou não ter realizado um bom 
trabalho individual de leitura, demonstrando insegurança na sua execução. Foi 
então realizado um trabalho de leitura na aula com o aluno, executando o 
estudo num tempo mais lento, para que o mesmo ficasse a conhecer melhor as 
notas do estudo; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/10/2020 5  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução da escala e arpejos e dois estudos (livro de compilação de estudos 1-

3 classes); 
2. Introdução ao compasso 3/4 na escala; 
3. Introdução ao compasso 6/8 no estudo; 

 
  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou a escala de Si m e arpejos, tocando primeiramente em 

compasso 4/4 (4 semínimas) usando sempre o arco todo e, de seguida, em 
compasso 3/4 (3 semínimas), usando o arco todo na primeira semínima e pouco 
arco nas outras duas, tendo sempre em consideração a execução correta das 
viragens de arco para uma melhor produção de som. A introdução do compasso 
3/4 não foi um entrave para o aluno, pois conseguiu prontamente executar bem 
a escala como lhe foi solicitada;   

2. De seguida apresentou os estudos 31 e 32, revelando ainda alguma insegurança 
na execução de ambos, demonstrando que não estudou o suficiente para os 
apresentar na aula;  
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/10/2020 6  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
 
O aluno faltou à aula. 

  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 

  

  
 
  
 
 
  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

154 

 

Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/10/2020 7  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
 
O aluno faltou à aula. 

  
 
  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/10/2020 8  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução do Concerto; 
2. Ensaio com piano; 

 
  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Esta aula destinou-se apenas ao ensaio do I andamento do Concerto em Si m 

op. 35 de Rieding, com a pianista acompanhadora, de modo a preparar a 
audição do dia 26/10; 

2. O aluno revelou um certo nervosismo e apresentou alguma dificuldade e 
insegurança ao executar o Concerto de cor, tendo parado e hesitado várias 
vezes ao longo do ensaio;  
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/10/2020 9  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Ré M (2 oitavas)  15 minutos 

Estudo 38 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 30 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Alcançar uma correta distribuição do arco;  

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Reforçar a questão das viragens do arco e detaché; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/10/2020 9  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma nova escala e novo estudo (livro de compilação de estudos 1-

3 classes); 
2. Transmissão de aspetos como a produção de som; 
3. Transmissão de aspetos como a distribuição do arco;  

 
  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a escala de Ré M, tocando duas vezes cada nota, usando o 

arco todo e de seguida três vezes cada nota, usando arco todo na primeira nota 
e menos arco nas outras duas. Deste modo, foi trabalhada a questão da 
produção de som, de forma a conseguir obter um som regular e consistente 
tanto na ponta como no talão, tema este no qual o aluno ainda demonstra 
dificuldades; 

2. De seguida, o aluno executou o estudo 38, constituído por semínimas e 
colcheias. Foi mencionada a questão da distribuição do arco, usando todo o arco 
nas semínimas e menos arco nas colcheias, sem nunca perder o som na ponta. 
Foi ainda solicitado ao aluno que colocasse mais peso do arco na corda, de forma 
a conseguir obter melhor qualidade sonora. O aluno demonstrou ainda alguma 
insegurança na execução deste estudo, devido à presença de 
alterações/acidentes (sustenidos) ao longo do mesmo; 
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

30/10/2020 10  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Ré M e arpejos (2 oitavas)  10 minutos 

Estudo 38 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 20 minutos 

I andamento do Concerto em Sol M op.34, de Rieding 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Alcançar uma correta distribuição do arco; 
3. Aperfeiçoar a noção rítmica e de pulsação;  

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Reforçar a questão das viragens do arco e detaché; 
4. Corrigir e clarificar aspetos de ritmo e pulsação; 
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Relatório de Aula 
  

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

30/10/2020 10  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de escala e arpejos, um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 

classes) e novo Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Abordagem de aspetos como ritmo e pulsação; 

 
  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou a escala de Ré M nos mesmos moldes da aula anterior, tendo 

sido trabalhada a questão da produção de som. De seguida foram acrescentados 
os arpejos desta mesma escala, nos quais apresentou algumas dúvidas na 
execução dos mesmos; 

2. De seguida executou o estudo 38, manifestando ainda alguma dificuldade na 
sua execução. Assim sendo, o foco principal desta aula foi a correção de notas 
erradas, para que na aula seguinte possam ser abordados outros assuntos; 

3. Por fim, foi apresentado o I andamento do Concerto em Sol M de Rieding, onde 
as maiores dificuldades apresentadas pelo aluno foram no ritmo e na 
estabilidade da pulsação. Desta forma, o trabalho realizado no Concerto foi 
focado nesses mesmos temas;   
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

03/11/2020 11  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Ré M e arpejos (2 oitavas)  10 minutos 

Estudo 38 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 20 minutos 

I andamento do Concerto em Sol M op.34, de Rieding 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Alcançar uma correta distribuição do arco; 
3. Adquirir noção rítmica e de pulsação;  

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Reforçar a questão das viragens do arco e detaché; 
4. Corrigir e clarificar aspetos de ritmo e pulsação; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

03/11/2020 11  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de escala e arpejos e um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 

classes); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 

 
  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a Escala de Ré M e respetivos arpejos nos mesmos moldes das 

aulas anteriores, apresentando maior facilidade na execução dos arpejos, desde a 
última aula. A produção de som é uma questão que é trabalhada ao longo de todas 
as aulas, tantos nas escalas como em qualquer tipo de estudo ou peça;  

2. De seguida apresentou o estudo 38, revelando ainda alguma falta de estudo 
individual, continuando a tocar notas erradas e demonstrando pouca segurança na 
sua execução. Assim sendo, o trabalho realizado na aula com este estudo foi de 
encontro ao da aula anterior;  

  
 
  
 
 
  

 



 

 

 

 

162 

 

Relatório de Aula 
  

 

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino     

Data Aula n.º Duração 

10/11/2020 12  45 minutos    
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de nova escala e arpejos, novo estudo (livro de compilação de estudos 

1-3 classes) e Concerto; 
2. Transmissão de aspetos como a distribuição do arco; 
3. Compreensão da presença de alterações (sustenidos e bequadros) ao longo de 

qualquer tipo de peça;  
4. Adquirir noção de ritmo;  

     

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a escala de Sol M e arpejos, no qual foi trabalhada, mais 

pormenorizadamente, a questão da distribuição do arco e produção sonora, 
relembrando que é necessário usar a mesma quantidade de arco para baixo e para 
cima, a fim de obter uma consistência e regularidade sonora; 

2. De seguida, o aluno executou o novo estudo 46, no qual foi realizada uma boa 
leitura individual. O aluno executou de forma correta as alterações (sustenidos e 
bequadros) que surgiram ao longo do estudo, algo que, nas últimas aulas, tem sido 
uma dificuldade apresentada pelo mesmo. Foi notável que se empenhou e realizou 
um estudo individual mais cuidado; 

3. Por fim, apresentou o I andamento do Concerto em Sol M de Rieding, onde ainda 
apresentou alguma dificuldade com o ritmo, assunto que foi trabalhado com 
alguma persistência; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/11/2020 13  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução da escala e arpejos, um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 

classes) e Concerto; 
2. Transmissão de aspetos como a distribuição do arco; 
3. Adquirir noção de pulsação;  
4. Transmissão de aspetos como a direção frásica; 

 
  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou a escala de Sol M e respetivos arpejos, trabalhados nos 

mesmos moldes da aula anterior, tendo apenas em conta a estabilidade da 
pulsação ao tocar a escala numa velocidade mais rápida; 

2. De seguida apresentou o estudo 46, onde também foi solicitado ao aluno que 
saísse da sua “zona de conforto” relativamente à pulsação na execução do 
estudo, pensando de 4 em 4 notas. Neste estudo foi ainda trabalhada a questão 
da direção frásica, usando como base a distribuição do arco e as “respirações” 
entre frases; 

3. Na execução do I andamento do Concerto em Sol M de Rieding, foi possível 
entender que o aluno continua com dificuldades no ritmo do mesmo e que não 
dedicou tanto tempo a estudar esta questão;  
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

17/11/2020 14  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Sol M e arpejos (2 oitavas)  15 minutos  

Estudo 38 (livro de compilação de estudos 1-3 classes)  15 minutos   

Estudo 46 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 15 minutos 

   

Objetivos 

1. Preparação do aluno para a Prova Intercalar do período letivo; 

  

  
   

Estratégias 
1. Simulação da Prova Intercalar; 
2. Consciencialização da importância da preparação para um momento de prova; 
3. Contribuir para que o aluno tenha uma boa prestação na Prova Intercalar; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

17/11/2020 14  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de escala e arpejos e dois estudos (livro de compilação de estudos 1-

3 classes); 
2. Preparação para a Prova Intercalar;  

 
  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar a escala de Sol M e arpejos nos mesmos 

moldes das aulas anteriores, demonstrando alguma dificuldade em tocar os 
arpejos de cor. Por outro lado, apresentou uma produção de som mais 
consistente e regular; 

2. De seguida executou os estudos 38 e 46, sendo estes os estudos que irá 
apresentar na sua Prova Intercalar, juntamente com a escala e arpejos. Os dois 
estudos foram trabalhados nos mesmos moldes das aulas anteriores. 

3. O aluno revelou alguma insegurança ao apresentar o material solicitado na aula, 
demonstrando desta forma, falta de dedicação e estudo individual;  

4. É de salientar que o aluno tem capacidades para conseguir um melhor 
desempenho; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

20/11/2020 15  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
 

1. Realização da prova intercalar do 1º Período 

  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 

  
1. O aluno revelou um melhor desempenho desde a última aula e foi notório que 

se dedicou e esforçou para realizar uma boa Prova Intercalar; 
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

24/11/2020 16  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Si b M e arpejos (2 oitavas)  10 minutos  

Estudo 49 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 20 minutos   

I andamento do Concerto em Sol M, de Rieding 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Executar acordes de forma correta; 
3. Adquirir noção de ritmo e pulsação; 
4. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical, como direção frásica e dinâmicas; 

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Executar os acordes repartindo-os (2 notas + 2 notas); 
4. Corrigir e clarificar aspetos como ritmo e pulsação; 
5. Transmissão de diferentes noções de interpretação; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

24/11/2020 16  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de um novo estudo (livro de compilação de estudos 1-3 classes) e do 

Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de diferentes noções de interpretação; 
4. Transmissão de aspetos como a correta execução de acordes; 
5. Correção de aspetos como o ritmo e a pulsação;  

 
  

   
Descrição / Avaliação 

1. O aluno começou por apresentar o estudo 49, primeiramente sem as ligaduras, 
usando o arco todo nas semínimas e menos nas colcheias. O aluno realizou uma 
boa primeira leitura do estudo. Desta forma, foi trabalhada a questão da 
interpretação musical, através da direção frásica, correta distribuição do arco e 
“respirações” entre frases; 

2. Ainda no estudo, o aluno apresentou alguma dificuldade na execução do acorde 
final, exercendo demasiada tensão na mão direita. Foi-lhe transmitida a ideia de 
que os acordes se repartem em dois (2 notas + 2 notas), apoiando mais as notas 
de cima; 

3. Por fim, executou o I andamento do Concerto em Sol M de Rieding, no qual foi 
novamente abordada a questão da estabilidade da pulsação, pois o aluno 
apresentou alguma dificuldade em manter a pulsação ao longo do andamento;  
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Relatório de Aula 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/11/2020 17  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução da escala e arpejos, estudo (livro de compilação de estudos 1-3 

classes) e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Aperfeiçoamento de aspetos como a correta distribuição do arco; 
4. Transmissão de aspetos de interpretação; 
5. Correção de aspetos como o ritmo e pulsação; 

 
  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar a escala de Sib M e arpejos, tocando 

primeiramente duas vezes cada nota, usando sempre o arco todo, e de seguida 
três vezes cada nota, usando o arco todo na primeira nota e pouco nas outras 
duas. Na execução das escalas é sempre tida em consideração a produção e 
consistência sonora; 

2. De seguida apresentou o estudo 49, que foi trabalhado nos mesmos moldes da 
aula anterior; 

3. Por fim, o trabalho realizado no I andamento do Concerto em Sol M de Rieding 
foi também de encontro ao das aulas anteriores, insistindo na questão da 
pulsação e do ritmo, pontos estes nos quais o aluno apresenta mais dificuldade; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

11/12/2020 18  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
 

 
      O aluno faltou à aula. 

    

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

15/12/2020 19  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução do Concerto; 
2. Transmissão de aspetos como a produção de som; 
3. Adquirir noção de ritmo e pulsação; 

  
 
  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Esta aula destinou-se apenas à execução do I andamento do Concerto em Sol 

M, de Rieding, e o trabalho realizado foi de encontro ao das aulas anteriores. O 
aluno ainda apresenta alguma dificuldade em manter a pulsação e em executar 
o ritmo de forma correta em certos momentos da obra. Para além disso é 
sempre necessário trabalhar a questão da consistência e regularidade sonora, 
para que não seja esquecida pelo aluno; 

2. Por fim, o aluno demonstrou alguma insegurança em tocar o Concerto de cor, 
tendo apresentado falhas de memória ao longo da sua execução;  
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Planificação da Aula  
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

18/12/2020 20  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Si b M e arpejos (2 oitavas)  10 minutos  

Estudo (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 20 minutos   

I andamento do Concerto em Sol M, de Rieding 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Alcançar uma correta distribuição do arco; 
3. Executar acordes de forma correta; 
4. Adquirir noção de ritmo e pulsação; 
5. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical, como direção frásica e dinâmicas; 

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Executar os acordes repartindo-os (2+2); 
4. Transmissão de aspetos para uma correta distribuição do arco, na presença de 

ligaduras (estudo); 
5. Corrigir e clarificar aspetos como ritmo e pulsação; 
6. Transmissão de diferentes noções de interpretação; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

18/12/2020 20  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução da escala e arpejos e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Correção de aspetos como o ritmo e pulsação; 

 
 
  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar a escala de Sib M e respetivos arpejos, tendo 

sido trabalhada nos mesmos moldes das aulas anteriores; 
2. Por fim, executou o I andamento do Concerto em Sol M de Rieding, 

apresentando os mesmos problemas de ritmo e pulsação da aula anterior, 
fatores estes que foram de novo trabalhados com ainda mais precisão e num 
tempo mais lento, para que o aluno consiga assimilar e apreender o que tem de 
ser corrigido e melhorado;   
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2º Período 

 

Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

08/01/2021 21  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução do Concerto e de um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 

classes); 
2. Transmissão de aspetos como a produção de som; 
3. Adquirir melhor flexibilidade do pulso e dedos da mão direita; 

 
  

   
Descrição / Avaliação 

1. A aula iniciou com um ensaio do I andamento do Concerto em Sol M de Rieding 
com piano, a fim de preparar a audição de classe que se irá realizar no dia 18 de 
janeiro. O aluno demonstrou mais segurança e um bom desempenho ao 
executar o Concerto (de cor), tendo realizado um bom trabalho e estudo 
individuais nas férias de Natal;  

2. Por fim, executou um novo estudo (estudo 54), que tem como objetivo a correta 
execução de mudanças de cordas com ligaduras, através da flexibilização do 
pulso e dedos da mão direita. Neste estudo o aluno conseguiu alcançar o 
objetivo pretendido, apesar de ainda demonstrar alguma dificuldade nas notas 
e em produzir um som consistente. Desta forma, foi-lhe solicitado que tocasse 
com o arco bem na corda, para conseguir melhor produção sonora; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno B 3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

12/01/2021 22  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de escala e arpejos, um estudo (livro de compilação de estudos 1-3 

classes) e Concerto; 
2. Compreender os padrões dos dedos da mão esquerda; 
3. Relembrar a questão das viragens do arco (detaché); 
4. Executar acentuações de forma correta; 

 
  

   
Descrição / Avaliação 

1. O aluno começou por apresentar a escala de Si b M e arpejos, nos quais foi 
relembrado o correto padrão dos dedos da mão esquerda, a fim de obter uma 
afinação mais precisa;  

2. De seguida executou o estudo 54, no qual demonstrou mais segurança 
relativamente à leitura individual do estudo e à produção de som, apresentando 
um som mais consistente e regular. Foi também solicitado ao aluno que usasse 
mais arco no início de cada ligadura, para que não se ouvisse uma acentuação 
“brusca” no final da ligadura. O que foi transmitido foi que deixasse “escorregar” 
o arco na primeira nota de cada ligadura; 

3. Por fim, o aluno executou o I andamento do Concerto em Sol M de Rieding, no 
qual foi trabalho o detaché (no início do andamento), através das viragens de 
arco, para que não existisse interrupção de som. Para além disso, foi abordada 
a questão da correta execução de acentuações, realizando um pequeno impulso 
no arco e usando também a velocidade do arco, para conseguir o efeito e golpe 
de arco pretendidos; 
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Relatório de Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno B 3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

15/01/2021 23  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução do Concerto; 
2. Ensaio com piano; 
3. Transmissão de noções como a produção de som; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. A aula de hoje destinou-se apenas ao ensaio com piano, a fim de preparar a 

audição de classe que se irá realizar no dia 18 de janeiro;  
2. O aluno revelou alguma insegurança e falhas de memória relativamente à aula 

do dia 08/01. Apresentou também um som mais superficial e foi solicitado que 
mantivesse o arco bem na corda, para conseguir alcançar melhor produção 
sonora; 
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Planificação da Aula  
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

19/01/2021 24  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Si b M e arpejos (2 oitavas)  10 minutos  

Estudo 57 (livro de compilação de estudos 1-3 classes) 20 minutos   

I andamento do Concerto em Sol M, de Rieding 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Executar de forma correta as mudanças de cordas com ligaduras; 
3. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical; 

  

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de aspetos como a flexibilização dos dedos e pulso da mão direita; 
4. Transmissão de diferentes noções de interpretação; 
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Relatório de Aula 
 

 
 

   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno B 3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

19/01/2021 24  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma escala e arpejos e de um estudo (livro de compilação de 

estudos 1-3 classes); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar a escala de Sib M e respetivos arpejos, na qual 

foi trabalhada a questão da produção de som e do uso de todo o arco, em 
detaché, para que não haja interrupção de som nas viragens de arco; 

2. De seguida, apresentou o estudo 57, no qual revelou muita insegurança na sua 
execução, demonstrando alguma falta de estudo individual. Foi então solicitado 
que tocasse sem as ligaduras e numa pulsação mais confortável, para que desta 
forma conhecesse melhor as notas e, consecutivamente, tivesse melhor 
perceção da afinação; 
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Planificação da Aula 

(Online) 
  

 

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/02/2021 25  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Introdução à terceira posição  15 minutos  

Exercícios e escala na terceira posição 30 minutos   
   

Objetivos 

1. Compreensão e familiarização com as notas na terceira posição; 
2. Adquirir noção de afinação na terceira posição;  

  

  

     

Estratégias 

1. Usar as cordas soltas como referência para afinação; 
2. Mudanças de posição através da corda solta;  
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Relatório de Aula 
(Online) 

 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno B 3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/02/2021 25  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Introdução à 3ª posição; 
2. Execução de exercícios e escalas na terceira posição e de 2 estudos (livro de 

compilação de estudos 3-5 classes); 
3. Conhecimento e familiarização com as notas na terceira posição; 
4. Adquirir noção de afinação na terceira posição;  

   

Descrição / Avaliação 
1. Esta aula teve como objetivo a introdução da 3ª posição, através de exercícios e 

escalas de A. Grigorian. Mudança da 1ª para a 3ª posição através da corda solta 
(0-3-0-1) e escalas e exercícios na 3ª posição, para que o aluno se familiarize 
com as notas da mesma, tendo como referência para a afinação da nota do 
primeiro dedo, a corda solta correspondente a essa nota (ex: Corda Ré - 1º dedo 
Sol – Corda solta Sol); 

2. O aluno revelou interesse e empenho com o novo conteúdo/material que foi 
transmitido na aula;  
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Relatório de Aula 
(Online) 

 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno B 3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/02/2021 26  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma escala na terceira posição e dois estudos que compreendem 

mudanças de posição entre a primeira e terceira (livro de compilação de estudos 
3-5 classes); 

2. Conhecimento e familiarização com as notas na terceira posição; 
3. Mudanças de posição através da corda solta; 
4. Adquirir noção de afinação na terceira posição; 
5. Adquirir destreza nos dedos da mão esquerda; 

   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar a escala e arpejos de Dó M em duas oitavas, na 

terceira posição, nos quais apresentou uma correta afinação. Na escala foram 
realizados alguns exercícios para que o aluno consiga adquirir maior destreza e 
agilidade nos dedos da mão esquerda, tendo sido solicitado que retirasse os 
dedos da corda com mais energia, mais articulados; 

2. De seguida, apresentou os estudos 9 e 15, que têm como objetivo a 
compreensão e familiarização com as notas da terceira posição. O estudo 9 é 
apresentado todo na terceira posição e o estudo 15 é apresentado nas primeira 
e terceira posições, sendo que as mudanças entre ambas são realizadas através 
da corda solta. Na execução de ambos os estudos, o aluno apresentou ainda 
alguma dificuldade no que diz respeito à afinação, principalmente no estudo 15, 
no momento da mudança da 3ª para a 1ª posição; 
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Planificação da Aula 
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/02/2021 27  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Ré M, na terceira posição 15 minutos  

Estudos 7, 8 e 9 de Garlitsky 30 minutos   

   

Objetivos 
1. Compreensão e familiarização com as notas na terceira posição; 
2. Adquirir noção de afinação na terceira posição; 

  
   

Estratégias 
1. Usar as cordas soltas como referência para afinação; 
2. Mudanças de posição através da corda solta;  
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Relatório de Aula 
(Online) 

 
   

Nome Grau Instrumento 

 Aluno B 3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/02/2021 27  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de estudos que compreendem mudanças de posição entre a primeira 

e terceira posições e uma escala na terceira posição; 
2. Realização de mudanças de posição através da corda solta; 
3. Adquirir noção de afinação na terceira posição; 
4. Adquirir conhecimento dos padrões da mão esquerda na terceira posição; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou pequenos estudos de Garlitsky (7, 8 e 9) que incluem 

mudanças entre a primeira e terceira posições, realizadas através da corda solta. 
Demonstrou ainda alguma dificuldade na afinação e também no padrão dos 
dedos da mão esquerda. Por outro lado, a execução da mudança de posição já 
é realizada de forma correta; 

2. Executou também a escala de Ré M na terceira posição, na qual não apresentou 
grande dificuldade relativamente à afinação e ao padrão correto da mão 
esquerda; 
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Planificação da Aula 
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

02/03/2021 28  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Estudos 10 e 11 de Garlitsky 20 minutos 

Estudo 16 (livro de compilação de estudos 3-5 classes) 25 minutos 

   

Objetivos 
1. Compreensão e familiarização com as notas na terceira posição; 
2. Adquirir noção de afinação na terceira posição; 
3. Compreensão dos padrões da mão esquerda na terceira posição;  

  

  

  
   

Estratégias 
1. Usar as cordas soltas como referência para afinação; 
2. Realização de mudanças de posição através da corda solta;  
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Relatório de Aula  
(Online) 

 

Nome Grau Instrumento 

 Aluno B 3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

02/03/2021 28  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de estudos que compreendem mudanças de posição entre a primeira 

e terceira posições; 
2. Realização de mudanças de posição através da corda solta; 
3. Adquirir noção de afinação na terceira posição; 
4. Adquirir conhecimento dos padrões da mão esquerda na terceira posição; 
5. Relembrar aspetos como a produção de som e as viragens de arco;  

   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou dois pequenos estudos de Garlitsky (10 e 11), que incluem 

mudanças entre a primeira e terceira posições, realizadas através da corda solta.  
2. Para além dos estudos anteriormente referidos, apresentou ainda o estudo 16 

(livro de compilação de estudos 3-5 classes); 
3. Ao longo da execução dos estudos o aluno revelou já algum à vontade com a 

terceira posição. Desta forma, foram trabalhados aspetos como a produção de 
som, as viragens do arco, para que o aluno obtivesse um som mais consistente 
e regular na execução dos estudos; 
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Planificação da Aula 
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/03/2021 29  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Estudo 11 de Garlitsky 10 minutos 

Estudo 16 (livro de compilação de estudos 3-5 classes) 10 minutos 

Introdução à mudança de posição de dedo para dedo  10 minutos 

Exercícios de mudanças de posição de dedo para dedo, de 
Grigorian (pág. 87) 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Corrigir e clarificar possíveis dúvidas/erros nos estudos com mudanças de posição 

através da corda solta; 
2. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições de dedo para o 

mesmo dedo (1 para 1) 
3. Não exercer qualquer tipo de pressão/tensão na realização da mudança;  

 
   

Estratégias 
1. Executar a mudança de posição de dedo para o mesmo dedo antecipando o polegar; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
3. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
4. Utilizar as cordas soltas como referência para a afinação; 
5. Executar o mesmo exercício (de Grigorian) nas quatro cordas, para sentir as diferentes 

espessuras das mesmas;   
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Relatório de Aula 
 (Online) 

 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/03/2021 29  45 minutos 
      

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de dois estudos com mudanças de posição através da corda solta; 
2. Introdução à mudança de posição de dedo para dedo (1ª e 3ª posições); 
3. Execução de exercícios de mudança de posição de dedo para o mesmo dedo (1-1); 
4. Executar a mudança de posição antecipando o polegar da mão esquerda; 
5. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de posição; 
6. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
7. Executar os exercícios de Grigorian sem as ligaduras e com paragem do arco no momento 

da mudança (executar a mudança silenciosamente); 
8. Utilizar as cordas soltas como referência para a afinação; 
9. Executar o mesmo exercício (de Grigorian) nas quatro cordas, para sentir as diferentes 

espessuras das mesmas;      
Descrição / Avaliação 

1. O aluno começou por apresentar os estudos com as mudanças de posição através da corda 
solta, demonstrando conseguir executar a mudança de forma correta e estar familiarizada 
com as notas na terceira posição; 

2. Posteriormente, foi realizada uma pequena explicação de como se executa a mudança de 
posição de dedo para dedo, com o apoio de pequenos exercícios de A. Grigorian; 

3. Foi solicitado ao aluno que antecipasse o polegar no momento da mudança de posição, para 
não existir qualquer tipo de tensão e que este acompanhasse toda a mão no momento da 
mudança; 

4. Foi ainda referido que também o braço acompanha todo o movimento da mão na mudança 
de posição; 

5. Os exercícios foram executados sem as ligaduras, realizando uma pequena paragem do arco 
no momento da mudança de posição. Desta forma, o aluno pôde focar-se individualmente 
em cada uma das mãos, facilitando assim a apreensão do conhecimento desejado;  

6. O aluno executou de forma correta a mudança da 1ª para a 3ª posição, necessitando de 
alguma prática, para que a mudança se torne algo mais natural e com menos tensão no 
polegar;  
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Planificação da Aula 
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/03/2021 30  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Exercícios de mudanças de posição de dedo para o mesmo 
dedo, de Grigorian  20 minutos 

Estudo com mudanças de posição de dedo para o mesmo 
dedo (1-1), Grigorian  25 minutos 

   

Objetivos 
1. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições de dedo para o 

mesmo dedo (1-1 e 2-2) 
2. Não exercer qualquer tipo de pressão/tensão na realização da mudança; 

  

 
   

Estratégias 
1. Executar a mudança de posição de dedo para o mesmo dedo antecipando o polegar; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
3. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
4. Utilizar as cordas soltas como referência para a afinação, sempre que possível; 
5. Executar os mesmos exercícios (de Grigorian) nas quatro cordas, para sentir as 

diferentes espessuras das mesmas;  
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Relatório de Aula 
 (Online) 

 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/03/2021 30  45 minutos       
Conteúdos / Estratégias   

1. Execução de exercícios e de mudança de posição de dedo para dedo (1-1 e 2-2) e um 
estudo com mudanças de posição do dedo 1 para o dedo 1;  

2. Executar a mudança de posição antecipando o polegar da mão esquerda; 
3. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
4. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança; 
5. Executar os exercícios (do dedo 1 para o dedo 1) e estudo de mudanças de posição 

acrescentando as ligaduras, realizando um pequeno portato; 
6. Utilizar as cordas soltas como referência para a afinação, sempre que possível; 
7. Executar os exercícios de mudanças de posição do dedo 2 para o dedo 2;   

   
Descrição / Avaliação 

1. O aluno começou por executar os exercícios de mudanças de posição de dedo para dedo 
(1-1), de Grigorian, primeiramente nos mesmo moldes das aulas anteriores, sem as 
ligaduras e com a pequena paragem do arco antes do momento da mudança; 

2. Após executar de forma correta a tarefa anterior, foram adicionadas as ligaduras, 
realizando igualmente a paragem do arco antes da mudança de posição;  

3. De seguida, foi solicitado ao aluno que não realizasse essa paragem do arco e que 
efetuasse um pequeno portato no momento da mudança, para que desta forma não fosse 
percetível a realização da mudança; 

4. Foi relembrado que a mão esquerda, principalmente o polegar, não pode exercer 
qualquer tipo de tensão no momento da mudança; 

5. De seguida, foram executados os exercícios de mudanças de posição do dedo 2 para o 
dedo 2, trabalhados nos mesmo moldes iniciais do dedo 1 para o dedo 1, sem as ligaduras 
e com a paragem do arco antes da mudança de posição; 

6. Por fim, foi executado o estudo 1 (Grigorian – pág. 90) com mudanças de posição do dedo 
1 para o dedo 1, no qual o aluno demonstrou alguma dificuldade no ritmo e ainda alguma 
tensão na mão esquerda, no momento da mudança de posição; 

7. Contudo, o aluno tem revelado, ao longo das aulas, bastante interesse e dedicação com 
os novos conteúdos abordados nas aulas;   
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Relatório de Aula  

(Online) 
 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/03/2021 31  45 minutos 
   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de dois estudos com mudanças de posição do dedo 1 para o dedo 1 e 

do dedo 2 par ao dedo 2;   
2. Executar a mudança de posição antecipando o polegar da mão esquerda; 
3. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
4. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança;  
5. Adquirir noção de ritmo e pulsação;  

   
Descrição / Avaliação 

1. O aluno começou por executar o Estudo 1 (de Grigorian), com mudanças de 
posição do dedo 1 para o dedo 1, apresentando ainda alguma tensão no polegar 
da mão esquerda aquando do momento da mudança. Foi solicitado que 
libertasse mais o seu polegar e que fizesse a mudança de posição com toda a 
mão e dedos mais relaxados; 

2. De seguida apresentou o estudo 2 (de Grigorian), com mudanças de posição do 
dedo 2 para o dedo 2, revelando alguma insegurança na sua execução, 
demonstrando desta forma pouco estudo individual.  Para além disso, o aluno 
demonstrou alguma dificuldade com o ritmo do estudo, sendo que este se 
encontra num compasso de 6/8, com o qual não se encontra muito 
familiarizado; 
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3º Período 

Relatório de Aula 
 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

06/04/2021 32  45 minutos 
   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de 1 estudo com mudanças de posição do dedo 1 para o dedo 1 e do 

dedo 2 par ao dedo 2;   
2. Executar a mudança de posição antecipando o polegar da mão esquerda; 
3. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
4. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança;  
5. Introdução à mudança de posição com substituição de dedo;  

   
Descrição / Avaliação 

1. O aluno começou por executar o Estudo 2 (de Grigorian), com mudanças de 
posição do dedo 1 para dedo 1 e do dedo 2 para dedo 2. Não obstante ainda 
exercer alguma tensão no polegar da mão direita, o aluno realizou um bom 
trabalho individual com o estudo, revelando segurança na sua execução; 

2. De seguida, com um pequeno excerto retirado do Estudo 2, foi introduzida a 
mudança de posição com substituição de dedo (do dedo 2 para o dedo 1). Foi 
transmitido que a mudança de posição se faz com o dedo que está pisado na 
corda, tornando-se uma “nota fantasma” (nota de apoio), que é depois 
substituída por outro dedo, outra nota. 
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Relatório de Aula 
 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/04/2021 33  45 minutos 
   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de um estudo, uma escala e primeira leitura de uma peça;   
2. Executar a mudança de posição antecipando o polegar da mão esquerda; 
3. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
4. Deslizar o dedo na corda no momento da mudança;  
5. Realização de mudanças de posição com substituição de dedo;  

   
Descrição / Avaliação 

1. O aluno começou por executar o Estudo 2 (de Grigorian), com mudanças de 
posição do dedo 1 para dedo 1 e do dedo 2 para dedo 2. Foi de novo executado 
o pequeno excerto retirado deste estudo, como preparação para a execução da 
mudança de posição com substituição de dedo (do dedo 2 para dedo 1), fazendo 
a referência de que o dedo que está pisado é que realiza a mudança; 

2. De seguida, o aluno executou pela primeira vez a escala de Sol M em 3 oitavas, 
adicionando a mudança de posição com substituição de dedo, tocando 
primeiramente com a nota “fantasma” (nota de apoio); 

3. Por fim, foi realizada uma primeira leitura de uma pequena peça (Valse Triste, 
de Neil Mackay), com mudanças de posição com substituição de dedo, que o 
aluno irá executar na próxima audição de classe; 
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Planificação da Aula  
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/04/2021 34  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala Sol M em três oitavas 10 minutos 

Execução dos estudos 12, 13 e 14 de Garlistky (mudanças 
entre a 1ª e 3ª posições) 20 minutos 

Execução de uma peça (Valse Triste, de Neil Mackay) 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições; 
2. Não exercer qualquer tipo de pressão/tensão na realização da mudança; 
3. Executar de forma correta repertório que contém bemóis na sua armação de clave; 
4. Executar de forma correta as mudanças de posição com substituição de dedo;  

  
   

Estratégias 
1. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
2. Entoar as notas antes de as executar; 
3. Adquirir noção de afinação; 
4. Tocar a nota de apoio nas mudanças de posição com substituição de dedo; 
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Relatório de Aula 
 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/04/2021 34  45 minutos 
   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de três estudos; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
3. Entoar as notas antes de as executar; 
4. Adquirir noção de afinação;  

   
Descrição / Avaliação 

1. O aluno executou os estudos 12, 13 e 14 de Garlitsky, com mudanças de posição 
entre a 1ª e a 3ª posições. Estes estudos encontram-se na tonalidade de Si b 
Maior (estudos 12 e 14) e Mi b Maior (estudo 13), no qual o aluno sentiu alguma 
dificuldade relativamente ao padrão dos dedos da mão esquerda. Após uma 
pequena explicação relativamente à presença dos bemóis, o aluno conseguiu 
demonstrar maior facilidade na execução dos estudos;  
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Relatório de Aula 
 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/04/2021 35  45 minutos 
   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de uma peça e um estudo; 
2. Executar um portato nas mudanças de posição; 
3. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
4. Ter a nota de apoio como referência nas mudanças de posição com substituição 

de dedo; 
5. Abordagem de aspetos como a produção de som;  

   
Descrição / Avaliação 

1. A aula de hoje destinou-se ao ensaio da peça Valse Triste, de Neil Mackay, com 
piano. Esta peça tem como objetivo a correta execução de mudanças de posição 
com substituição de dedo. O aluno apresentou pouca consistência sonora e foi 
solicitado que colocasse mais peso do arco na corda, a fim de conseguir melhor 
produção sonora. Para além disso, foi relembrado que é necessário realizar um 
pequeno portato no momento da mudança de posição, de modo a não se ouvir 
um glissando. Foi ainda trabalhada a questão da mudança de posição com 
substituição de dedo, relembrando que o dedo que faz a mudança é o que está 
pisado na corda, tornando-se numa nota de apoio; 

2. Por fim, foi apresentado o estudo 14 de Garlitsky, com mudanças de posição de 
dedo para dedo (1-1, 2-2, 3-3), no qual o aluno exerceu ainda alguma tensão no 
polegar da mão esquerda, dificultando assim a realização das mudanças de 
posição de forma correta; 
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Relatório de Aula 
 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

20/04/2021 36  45 minutos 
   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de quatro estudos e uma peça; 
2. Executar um portato nas mudanças de posição; 
3. Ter a nota de apoio como referência nas mudanças de posição com substituição 

de dedo; 
4. Abordagem de aspetos como a produção de som;  

   
Descrição / Avaliação 

1. O aluno começou por executar 4 pequenos estudos de Garlitsky (15, 16, 17 e 
18), em diferentes tonalidades, com mudanças de posição de dedo para dedo 
(1-1, 2-2, 3-3 e 4-4). Demonstrou ainda alguma tensão exercida no polegar da 
mão esquerda no momento das mudanças de posição, principalmente na 
mudança da 3ª para a 1ª posição. Para além disso, foi também relembrada a 
questão da utilização do portato nas mudanças de posição, de modo a não se 
ouvir um glissando; 

2. No final, o aluno ainda apresentou a peça Valse Triste, de Neil Mackay, na qual 
revelou mais segurança relativamente à sua execução (tocando de cor). Foi 
apenas relembrado que é necessário fazer a mudança de posição um pouco 
mais tarde, para que não se oiça tanto a nota de apoio; 

3. O aluno tem revelado maior empenho e dedicação no que ao trabalho e estudo 
individual diz respeito, tornando desta forma as aulas de violino mais 
produtivas; 
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Planificação da Aula  
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/04/2021 37  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala Sol M em três oitavas 15 minutos 

Execução de pequenos estudos: 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de 
Garlitsky 30 minutos 

   

Objetivos 
1. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições; 
2. Não exercer qualquer tipo de tensão na realização da mudança; 
3. Reconhecer e executar corretamente as alterações (sustenidos ou bemóis) presentes 

na armação de clave; 
5. Executar de forma correta a mudança de posição com substituição de dedo; 

  

  
   

Estratégias 
1. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
2. Entoar as notas antes de as executar; 
3. Adquirir noção de afinação; 
4. Tocar a nota de apoio nas mudanças de posição com substituição de dedo; 
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Relatório de Aula 
 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/04/2021 37  45 minutos 
   
   

Conteúdos / Estratégias   
1. Execução de um escala e arpejos e pequenos estudos de Garlitsky, com 

mudanças de posição; 
2. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
3. Ter a nota de apoio como referência nas mudanças de posição com substituição 

de dedo;  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar a escala de Sol M em três oitavas, realizando as 

mudanças de posição com substituição de dedo ainda com alguma dificuldade 
na descida da terceira para a primeira posição, sendo que o polegar da mão 
esquerda ainda apresenta alguma tensão. Não obstante, o aluno demonstra ter 
apreendido de forma correta esta questão da mudança de posição com 
substituição de dedo; 

2. Por fim, foram apresentados pequenos estudos de Garlitsky (19, 20, 21, 22, 23 
e 24) com mudanças de posição de dedo para o mesmo dedo e com substituição 
de dedo. Todos os estudos se apresentam em tonalidades diferentes, nos quais 
o aluno demonstrou por vezes alguma dificuldade em perceber em que 
tonalidade se encontravam os mesmos. Foi solicitado que olhasse com atenção 
para a armação de clave apresentada antes de iniciar qualquer tipo de peça; 
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Planificação da Aula  
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno B  3º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/04/2021 38  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala Sol M em três oitavas 15 minutos 

Execução de pequenos estudos: 21, 22, 23 e 24 de Garlitsky 30 minutos 

   

Objetivos 
1. Executar de forma correta as mudanças entre a 1ª e a 3ª posições; 
2. Não exercer qualquer tipo de tensão na realização da mudança; 
3. Reconhecer e executar corretamente as alterações (sustenidos ou bemóis) presentes 

na armação de clave; 
4. Executar de forma correta a mudança de posição com substituição de dedo; 

  

  
   

Estratégias 
1. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança de 

posição; 
2. Entoar as notas antes de as executar; 
3. Adquirir noção de afinação; 
4. Tocar a nota de apoio nas mudanças de posição com substituição de dedo; 
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Relatório de Aula 
 

   
Nome Grau Instrumento 

 Aluno B  3º  Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/04/2021 38  45 minutos 
   
   

Conteúdos / Estratégias   
4. Execução de um escala e arpejos e pequenos estudos de Garlitsky, com 

mudanças de posição; 
5. Movimentar o braço e mão, acompanhando o polegar no momento da mudança 

de posição; 
6. Ter a nota de apoio como referência nas mudanças de posição com substituição 

de dedo;  
   

Descrição / Avaliação 
4.  O aluno começou por executar a escala de Sol M e respetivos arpejos em três 

oitavas (duas vezes cada nota), demonstrando ainda alguma dificuldade na 
mudança de posição, principalmente da terceira para a primeira posição. Desta 
forma, foi relembrado que é necessário movimentar o braço e mão, 
acompanhando o polegar no momento da mudança, para que o mesmo não 
fique preso/tenso;  

5. Por fim, foram apresentados pequenos estudos de Garlitsky (21, 22, 23 e 24) 
com mudanças de posição de dedo para dedo e com substituição de dedo. O 
aluno revelou mais segurança na execução dos mesmos, relativamente à 
tonalidade em que cada um se encontra. Ainda nestes estudos foi relembrada a 
questão da realização de um pequeno portato no momento das mudanças; 

6. O aluno tem revelado muito interesse e empenho nas questões abordadas ao 
longo das aulas; 
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ALUNO C 

 

 

1º Período 

Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

 18/09/2020 1   45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Avaliação diagnóstica com a apresentação de uma escala e arpejo e dois estudos 

executados no ano letivo anterior.  
2. Transmissão de aspetos relacionados com a produção de som e mudanças de 

posição. 

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou a escala de Si b Maior em três oitavas, duas vezes cada nota, e 

respetivo arpejo maior. Demonstrou alguma dificuldade nas mudanças de posição, 
principalmente na descida da escala. Foi-lhe solicitado que tocasse as notas de 
apoio, para facilitar a mudança de posição; 

2. Apresentou ainda dois estudos, um na terceira posição e outro na segunda posição. 
Ao executar os estudos o aluno apresentou pouca projeção de som. Foi então 
trabalhada a questão da produção de som, utilizando métodos como tocar apenas 
no talão com pouco arco e colocar mais peso do arco na corda, com a finalidade 
que conseguir obter mais som; 

3. Demonstrou conhecer bem a 3º posição, mas ainda não consegue realizar 
corretamente as mudanças de posição com substituição de dedos; 

4. O aluno revelou bastante interesse e empenho, desde o início, e muita vontade de 
apreender o material transmitido pelo professor na aula.  
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

 25/09/2020 2  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de uma escala e respetivo arpejo maior e dois estudos (livro de 

compilação de estudos 3-5 classes); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Realizar corretamente as mudanças de posição; 
4. Execução do portato nas mudanças de posição; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a Escala de Sib M em três oitavas, na qual foi trabalhada a 

questão da produção de som, utilizando métodos como o uso de todo o arco e a 
colocação de mais peso do arco na corda, dando a ideia de que tinha de levantar 
um pouco mais o seu braço e cotovelo direitos, com a finalidade de conseguir 
projetar mais o seu som; 

2. Relativamente às mudanças de posição, o aluno conseguiu progredir desde a 
última aula, executando de forma mais correta as notas de apoio. Este tema terá 
de continuar a ser abordado em aulas posteriores, para que se torne num assunto 
mais simples e de fácil execução por parte do aluno; 

3. Posteriormente, foram apresentados dois estudos (21 e 22) que consistem nas 
mudanças de posição de dedo para dedo (ex: 1-1; 2-2; 3-3), da 1º para a 3º posição 
e vice-versa. O aluno executou os estudos de forma correta e verificou-se que este 
tema foi corretamente apreendido pelo mesmo;  

4. Foi exposta e demonstrada a necessidade da execução de portatos no momento 
das mudanças de posição, de modo a não se ouvir um glissando;  

5. Relativamente à produção de som, o aluno evoluiu desde a última aula, 
demonstrando uma boa capacidade de conseguir apreender o material transmitido 
pelo professor. Contudo, este será um tema que também terá de continuar a ser 
abordado nas próximas aulas;    
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Relatório de Aula 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

 02/10/2020 3  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de uma escala e arpejos (introdução aos arpejos de 7ª) e de um estudo 

(livro de compilação de estudos 3-5 classes); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de aspetos como as viragens de arco e detaché;  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a Escala de Sib M e os respetivos arpejos, incluindo os de 

7ª, que são uma novidade para o aluno. Foi realizada uma primeira leitura e 
compreensão de dedilhações destes últimos acordes; 

2. Para o aluno conseguir adquirir melhor produção sonora, foram trabalhados 
aspetos como as viragens de arco e o detaché, solicitando que usasse sempre 
todo o arco, da ponta ao talão. Após trabalhar estas questões, o aluno 
apresentou imediatamente uma consistência de som mais cuidadosa; 

3. Com a apresentação do estudo 31 o aluno demonstrou pouca consistência e 
regularidade no som, ao tocar com as ligaduras. Foram então utilizadas várias 
estratégias para que o aluno conseguisse apresentar um som mais consistente. 
Primeiramente foi solicitado que tocasse sem as ligaduras, apenas na parte 
inferior do arco (ao talão), a começar para cima e depois a começar para baixo. 
De seguida, que tocasse na parte superior do arco (à ponta), a começar também 
para cima e depois para baixo. Foi de novo relembrado que é necessário levantar 
mais o seu braço direito, a fim de conseguir colocar mais peso do arco na corda. 
Por fim, o aluno juntou as ligaduras e foi solicitado que usasse sempre o arco 
todo, até ao fim, e tocasse mais próximo do cavalete. Os resultados foram 
visíveis e o aluno apresentou uma consistência e projeção de som mais 
controlada e equilibrada;    
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

06/10/2020 4  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo (livro de compilação de estudos 3-5 classes) e de uma 

peça; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de aspetos como as viragens de arco e detaché;  
4. Execução de portatos nas mudanças de posição; 

 
  
 
 
  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar o estudo 31 e este foi trabalhado nos mesmos 

moldes da aula anterior. Apresentou menos som na ponta do que no talão, 
tendo sido solicitado que usasse mais peso do arco na corda nessa zona do arco, 
para que o som ficasse mais uniforme, similar ao som apresentado no talão;  

2. O aluno executou também a peça Barcarola, de Adolf Huber, na qual foram 
trabalhadas maioritariamente questões de interpretação, como a direção 
frásica e diferença de dinâmicas;  

3. As viragens de arco bem executadas são cruciais, para que desta forma exista 
uma melhor condução frásica e para que não se oiça interrupção do som. O 
aluno conseguiu apreender corretamente esta informação e pô-la em prática;  

4. Por fim, foi novamente relembrada a questão da execução de um portato no 
momento da mudança de posição, de modo a não se ouvir um glissando;   

  

  

 



 

 

 

 

205 

 

Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/10/2020 5  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de uma escala e respetivos arpejos e peça;  
2. Posicionar corretamente o polegar da mão esquerda; 
3. Correta execução de mudanças de posição; 
4. Transmissão de noções de interpretação; 

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a escala de Sib M e os respetivos arpejos. Observou-se que 

exercia alguma tensão no polegar da mão esquerda e que a posição do mesmo 
não estava correta. Foram realizados exercícios durante a execução da escala, 
como tocar a escala até ao quarto dedo e depois soltar o polegar, com o intuito 
de o recolocar na posição correta e de não haver qualquer tipo de tensão. Este 
exercício foi repetido várias vezes até o aluno conseguir colocar o polegar de 
forma correta; 

2. De seguida executou a peça Barcarola, que foi trabalhada nos mesmos moldes 
da aula anterior; 

3. O aluno tem demonstrado ao longo das aulas uma boa apreensão do material 
que lhe é transmitido e uma rápida capacidade de aplicação do mesmo; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/10/2020 6  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo (livro de compilação de estudos 3-5 classes) e peça; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Adquirir maior flexibilidade do pulso direito; 

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou o novo estudo 36. Foi-lhe atribuído este estudo para que 

conseguisse adquirir maior flexibilidade na mão direita, pulso e dedos. Para tal, 
foram usadas estratégias como tocar apenas ao talão com pouco arco, 
obrigando o aluno a mover mais o pulso e consequentemente os dedos;  

2. Foi ainda abordada a questão da produção de som. Foi solicitado que usasse a 
mesma energia dos arcos para baixo que usa nos arcos para cima, a fim de 
chegar ao talão; 

3. De seguida, o aluno teve o primeiro ensaio da peça Barcarola com a pianista 
acompanhadora, onde foram trabalhados os finais de frase e a direção frásica. 
Relativamente à comunicação entre violino e piano, o aluno não mostrou 
qualquer tipo de dificuldade.   
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/10/2020 7  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução da peça; 
2. Transmissão de aspetos com a produção de som; 

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. A aula de hoje destinou-se apenas ao ensaio da peça Barcarola com piano, que 

irá ser apresentada na audição do dia 26/10; 
2. Foram abordadas questões como a produção de som, tendo sido solicitado que 

usasse mais peso do arco na corda, levantando mais o seu braço e cotovelo 
direitos; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/10/2020 8  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de dois estudos (livro de compilação de estudos 3-5 classes); 
2. Executar de forma correta as mudanças de posição com substituição de dedo; 

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou o estudo 36, que foi trabalhado nos mesmos moldes da aula 

de 16/10, apresentando menos tensão exercida pelo polegar; 
2. De seguida tocou o estudo 27, estudo este que consiste na execução de 

mudanças de posições com substituição de dedo (ex: 1-2, 1-3, etc.), tendo então 
de utilizar a estratégia de tocar a nota de apoio;  

3. Foi de novo relembrada a importância da execução dos portatos nas mudanças 
de posição, para não se ouvir os glissandos;  

4. Este último estudo tem como objetivo a detenção de maior destreza e agilidade 
nas mudanças de posição por parte do aluno; 
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Planificação da Aula  
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C  4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

30/10/2020 9  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Si b M  10 minutos  

Estudo 27 (livro de compilação de estudos 3-5 classes) 15 minutos   

Introdução ao vibrato 20 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Executar corretamente o vibrato; 

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Exercícios e estratégias para execução de vibrato; 
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Relatório de Aula 
  

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

30/10/2020 9  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo (livro de compilação de estudos 3-5 classes); 
2. Transmissão de noções como a produção de som;  
3. Executar acordes de forma correta; 
4. Introdução ao vibrato – realização de exercícios;  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou o estudo 27 e este foi trabalhado nos mesmos moldes da aula 

anterior, no que diz respeito às mudanças de posição. Foi novamente 
relembrado o uso do peso do arco na corda, para uma melhor produção de som. 
Com outras dificuldades que vão aparecendo ao longo das aulas, a produção de 
som será um tema abordado regularmente, para que o aluno não esqueça a sua 
relevância e destaque; 

2. O aluno apresentou algumas dificuldades na execução dos acordes finais do 
estudo. Foi então transmitido que os acordes se repartem em dois (2 notas + 2 
notas), apoiando mais as duas notas de cima e usando o arco todo nas outras 
duas, realizando um movimento circular no final do acorde. O aluno deteve 
corretamente a informação e executou os acordes de forma mais correta; 

3.  Esta aula serviu também para introduzir o vibrato, explicando que se executa 
sem qualquer tipo de tensão vinda de todo o braço e mão. Foram então 
realizados alguns exercícios, como o uso do metrónomo, fazendo vários ritmos 
com o vibrato, e ainda a estratégia de encostar o violino à parede e praticar o 
vibrato, para não existir qualquer tipo de tensão, nem mesmo no polegar. Foi 
ainda solicitado que o aluno praticasse o vibrato sem tocar com o arco, pois a 
tendência a tocar com arco seria de exercer ainda mais tensão;  
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

03/11/2020 10  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de uma escala, um estudo (livro de compilação de estudos 3-5 classes) 

e do Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som;  
3. Realização de exercícios de vibrato; 
4. Execução de acordes de forma correta;  

  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a escala de Sib M, na qual foi trabalhada a produção de som, 

tocando 2x cada nota, usando o arco todo sempre perto do cavalete. Na 
execução da escala foi utilizada a prática dos exercícios de vibrato, tema este no 
qual o aluno apresentou alguns progressos desde a última aula. Contudo, ainda 
exerce alguma tensão, principalmente no polegar; 

2. Apresentou de seguida o estudo 27, tendo sido trabalhado nos mesmos moldes 
da aula passada. A execução do vibrato foi também inserida na prática deste 
estudo; 

3. Foi ainda atribuída uma nova obra ao aluno: I andamento do Concerto em Sol 
M de Telemann; 

  

  

 

 

  



 

 

 

 

212 

 

Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

10/11/2020 11  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de dois novos estudos (livro de compilação de estudos 3-5 classes); 
2. Introdução às mudanças de posição próximas (1ª e 2ª posições); 
3. Transmissão de noções como a produção de som;  
4. Adquirir noção de afinação; 

 
  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou os estudos 23 e 49. Esta aula destinou-se à compreensão e 

execução das mudanças de posição próximas, neste caso da 1ª posição para a 
2ª e vice-versa. Foi transmitido que é necessário antecipar o polegar da mão 
esquerda, deslizando-o no braço do violino, antes de realizar a mudança de 
posição, para que este não exerça qualquer tipo de tensão no momento da 
mudança. O aluno conseguiu executar de forma correta o que lhe acabara de 
ser transmitido; 

2. Estes são dois estudos que requerem mais atenção por parte do aluno 
relativamente à afinação, algo que não foi tão bem conseguido na aula de hoje; 

3. Com o novo tema das mudanças de posição próximas, o aluno deu menos 
importância à questão da produção de som, tendo este tema sido recordado 
novamente pelo professor e de rápida resposta por parte do aluno;  
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/11/2020 12  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de uma escala e respetivos arpejos e dois estudos (livro de compilação 

de estudos 3-5 classes); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Adquirir maior flexibilidade do pulso direito nas viragens de arco; 
4. Transmissão de aspetos como a execução das oitavas; 

 
  

   
Descrição / Avaliação 

1. O aluno apresentou a escala de Sib M e os respetivos arpejos, demonstrando 
exercer algum esforço na mão direita, principalmente no dedo indicador, 
apertando-o contra o arco. Desta forma, a sua produção de som acabou por sair 
prejudicada também, devido à força excessiva exercida na mão direita. Assim, 
foi-lhe transmitido que para conseguir uma boa produção de som é necessário 
colocar mais peso do arco na corda, ao contrário de exercer força e apertar a 
mão;  

2. Foi ainda abordada a questão da flexibilidade do pulso nas viragens de arco, e 
consequentemente dos dedos, principalmente o mindinho no talão. Este é um 
tema que terá de ser abordado em várias aulas, até que se torne algo mais 
natural para o aluno; 

3. Após a escala, o aluno apresentou o estudo 49, no qual foram referidos os 
mesmos assuntos e questões da escala. Para além disso, foi também trabalhada 
a correta execução e afinação de oitavas, pensando primeiro em colocar o 4º 
dedo (nota mais aguda) e só depois o 1º dedo (nota mais grave). Assunto que 
foi bem conseguido e executado pelo aluno; 

4. O aluno demonstra sempre bastante interesse e dedicação nos momentos em 
que lhe é transmitido novo material; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

17/11/2020 13  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
 

 
1. Realização da prova intercalar do 1º Período 

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
 

1. A prova intercalar do aluno estaria prevista para o dia 24 de novembro, mas uma 
vez que o aluno revelou, em aulas anteriores, ter todo o conteúdo da prova 
preparado e organizado, e que o júri da prova é constituído apenas pelo seu 
professor de instrumento, devido à situação da COVID-19, determinou-se antecipar 
a sua prova para que assim se possa avançar com novo material. 

2. O aluno demonstrou um excelente desempenho na realização da sua prova 
intercalar; 
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Relatório de Aula 
   

   
Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

20/11/2020 14  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um novo estudo; 
2. Adquirir maior flexibilidade do pulso e dedos da mão direita nas mudanças de 

corda; 
3. Executar de forma correta as mudanças de posição próximas (1ª pos. – 2ª pos.);  

  

  

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno realizou uma primeira leitura do estudo 21 de Mazas, (que tem como 

objetivo principal alcançar maior flexibilidade dos dedos e pulso da mão direita 
nas mudanças de corda) revelando alguma dificuldade na sua leitura;  

2. Após terem sido tiradas algumas dúvidas relativamente a dedilhações e 
mudanças de posição próximas, foram abordados os mesmos temas da escala 
em Sib M da aula 12. Temas estes que foram de maior clareza e facilidade de 
execução por parte do aluno, no final da aula; 
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Relatório de Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

24/11/2020 15  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução da escala e arpejos e de um estudo; 
2. Adquirir maior flexibilidade e articulação dos dedos da mão direita; 
3. Executar de forma correta as mudanças de posição próximas; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno apresentou a escala de Ré M, na qual demonstrou exercer alguma 

tensão na mão direita, principalmente no dedo indicador. Foi-lhe solicitado que 
articulasse mais todos os dedos da mão, para uma melhor flexibilidade dos 
mesmos; 

2. Com a execução do estudo 21 de Mazas, foi também trabalhada a questão da 
flexibilidade e articulação dos dedos e pulso da mão direita, principalmente no 
momento das mudanças de corda. Para além disso, foi também relembrado o 
assunto das mudanças de posição próximas (com substituição de dedos), 
tocando as notas de apoio e antecipando sempre o polegar da mão esquerda, 
sem exercer pressão sobre o braço do violino. Estes são assuntos que, ao longo 
das aulas, vão sendo aprimorados, visto que o aluno demonstra sempre muito 
interesse em querer melhorar e aperfeiçoar a sua técnica;  
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Relatório de Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/11/2020 16  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo e Concerto; 
2. Executar de forma correta as mudanças de posição próximas; 
3. Adquirir maior flexibilidade e articulação do pulso e dedos da mão direita; 
4. Transmissão de noções como a produção de som; 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar o estudo 21 de Mazas, no qual foram abordados 

os mesmos temas da aula anterior, tendo melhorado a questão da flexibilidade 
dos dedos da mão direita, aquando das mudanças de cordas. Para além disso 
foram usadas estratégias como pegar no arco ao contrário (na ponta) para que 
o aluno conseguisse obter um som mais presente e consistente; 

2. Após a execução do estudo, foi realizada uma primeira leitura do I andamento 
do Concerto em Sol M de Telemann, no qual foram marcadas algumas 
dedilhações e dinâmicas que não estavam descritas na partitura; 
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Planificação da Aula  
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C  4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

11/12/2020 17  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Ré M  10 minutos  

Estudo 21, Mazas 20 minutos   

I andamento do Concerto em Sol M, de Telemann 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Alcançar maior flexibilidade dos dedos e pulso da mão direita; 
3. Executar de forma correta cordas dobradas; 

  

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Estimular a flexibilidade da mão direita; 
4. Transmissão de aspetos para corrigir a execução de cordas dobradas;   
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Relatório de Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

11/12/2020 17  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 

 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. A aula destinou-se apenas à execução do I andamento do Concerto em Sol M de 

Telemann, no qual foram trabalhadas questões como a consistência do som na 
execução das cordas dobradas, tocando mais próximo do cavalete e com arco 
sempre bem “dentro” da corda. Este assunto foi abordado ao longo de todo o 
andamento, visto que, por vezes, o aluno apresenta um som pouco presente e 
consistente;   
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Planificação da Aula  
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C  4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

15/12/2020 18  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Escala de Ré M  10 minutos  

Estudo 21, Mazas 20 minutos   

I andamento do Concerto em Sol M, de Telemann 15 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Alcançar melhor flexibilidade dos dedos e pulso da mão direita; 
3. Executar de forma correta cordas dobradas; 

  

  

  
   

Estratégias 
1. Repetição de padrões focados nas viragens do arco e consistência sonora (escala); 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Estimular a flexibilidade da mão direita; 
4. Transmissão de aspetos para corrigir a execução de cordas dobradas;   
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Relatório de Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

15/12/2020 18  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Alcançar um som mais consistente; 
4. Estimular a flexibilidade da mão direita; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. A planificação da aula não foi cumprida na sua totalidade, ficando por executar 

a escala e o estudo; 
2. O aluno executou o I andamento do Concerto em Sol M de Telemann, no qual 

foram abordados os mesmos temas da aula anterior. Para além disso, foi notório 
que o aluno estava de novo a exercer muita tensão na mão direita, prejudicando 
assim a produção de som. Foi então relembrado que teria de relaxar mais a mão 
e, consecutivamente, articular mais os dedos; 
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Relatório de Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

18/12/2020 19  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de aspetos de interpretação; 
4. 1º ensaio com um pequeno Ensemble (só com violinos); 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Na última aula do período o aluno apresentou o estudo 21 de Mazas, onde a 

consistência sonora foi um dos temas abordados, mais uma vez, tendo sido 
solicitado ao aluno que tocasse com mais peso do arco na corda e mais próximo 
do cavalete, para conseguir melhor produção sonora; 

2. Para além disso, a direção frásica foi também uma das questões abordadas, 
solicitando ao aluno que evidenciasse mais a melodia do estudo; 

3. Por fim, foi realizado um ensaio com um pequeno ensemble (neste caso só com 
os violinos), sendo o aluno o violino solo do I andamento do Concerto em Sol M 
de Telemann. Este concerto será executado numa próxima audição, com 
acompanhamento de um ensemble de cordas; 
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2º Período 

Relatório de Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

08/01/2021 20  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um novo estudo; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Introdução e preparação para uma melhor execução de cordas dobradas (3ªs); 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou um novo estudo (estudo 39 de Mazas, vol. II), que tem como 

objetivo a preparação para uma melhor execução das cordas dobradas, neste 
caso as 3ªs, e a flexibilidade do pulso e dedos da mão direita; 

2. Foi solicitado ao aluno que pensasse em tocar em “blocos”, mantendo os dedos 
pisados de umas cordas para as outras, de modo a preparar a execução de 
terceiras; 

3. O aluno apresentou um som superficial e pouco consistente na execução do 
estudo. Foi-lhe então requisitado que tocasse com mais peso do arco na corda 
(relembrando a questão de levantar mais o seu braço direito e cotovelo) e 
mantivesse esse peso até ao final. Foram também usadas estratégias para que 
o aluno adquirisse melhor produção de som, como pegar a meio do arco e pegar 
no arco ao contrário (na ponta). Após estes exercícios, o aluno conseguiu 
apresentar um som mais sólido e consistente.    
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Relatório de Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

12/01/2021 21  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo e leitura de estudo novo; 
2. Transmissão de noções como a produção de som;  
3. Preparação para uma melhor execução de cordas dobradas (3ªs); 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. A metodologia da aula de hoje seguiu os mesmos moldes da aula anterior, 

relativamente à produção de som e à execução das cordas dobradas, com o 
estudo 39 de Mazas (vol. II).   

2. Após a correta execução do estudo, foram introduzidas as cordas dobradas 
(terceiras), solicitando ao aluno que tivesse como referência/seguisse as notas 
de baixo (neste caso os dedos 3 e 4), a fim de conseguir obter melhor afinação; 

3. Por fim, um novo estudo (6 de Dont) foi entregue ao aluno, com o qual foi 
realizada uma primeira leitura. Este estudo tem como objetivo principal 
melhorar a flexibilidade do pulso e dedos da mão direita;   
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Relatório de Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

15/01/2021 22  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Adquirir maior flexibilidade do pulso e dedos da mão direita; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou na aula o estudo 6 de Dont, apresentando ainda alguma 

insegurança nas notas, dedilhações e afinação do mesmo; 
2. Após clarificar as dúvidas de dedilhações, foi solicitado ao aluno que tocasse 

mais na zona inferior do arco, ao talão, a fim de conseguir obter melhor 
produção e consistência sonora, e ainda maior flexibilidade do pulso e dedos da 
mão direita; 

3. Foi também mencionada e aperfeiçoada a correta distribuição do arco aquando 
do surgimento de ligaduras e acentuações diferentes ao longo do estudo. Este 
assunto terá de continuar a ser trabalho com o aluno, para uma melhor 
execução e perceção, por parte do mesmo; 
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Relatório de Aula 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

19/01/2021 23  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo e Concerto 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Aperfeiçoar a correta distribuição do arco; 
4. Executar de forma correta as cordas dobradas; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar o estudo 6 de Dont, demonstrando mais 

segurança na sua execução, inclusive na afinação. A questão da produção e 
consistência de som foi trabalhada nos mesmos moldes das aulas anteriores, 
tendo sido solicitado ao aluno que tocasse com mais peso do arco na corda, pois 
ainda demonstrava um som muito “superficial”;  

2. Por fim, apresentou o I andamento do Concerto de Telemann em Sol M, no qual 
foi trabalhado, principalmente, o aperfeiçoamento da distribuição do arco, com 
o surgimento de ligaduras e acentuações diferentes ao longo da obra. Para além 
disso, a questão da produção de som foi também relembrada, solicitando o 
mesmo que foi solicitado no estudo (tocar com mais peso do arco na corda); 

3. Uma das últimas questões a ser abordadas foi a execução das cordas dobradas, 
solicitando ao aluno que “quebrasse” mais o pulso esquerdo, pois este 
encontrava-se muito tenso e pouco flexível; 
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Relatório de Aula 
(Online) 

  
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/02/2021 24  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo; 
2. Adquirir noção de afinação; 
3. Transmissão de noções como a produção sonora; 
4. Transmissão de aspetos como o aperfeiçoamento da distribuição do arco; 
5. Transmissão de noções de interpretação musical; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou um novo estudo (4 de Dont), no qual demonstrou ainda 

alguma insegurança na execução das notas, afinação e produção de som; 
2. Foi solicitado ao aluno que tocasse mais na zona inferior do arco, ao talão, 

soltando mais os dedos e pulso da mão direita, a fim de conseguir obter um som 
mais “aveludado” e consistente; 

3. Foi também mencionada e aperfeiçoada a questão da distribuição do arco 
aquando do surgimento de ligaduras e acentuações diferentes ao longo do 
estudo; 

4. Por fim, foi solicitado que introduzisse o vibrato no estudo, com o propósito de 
incluir interpretação musical ao estudo; 
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Relatório de Aula 
(Online) 

  
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/02/2021 25  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de dois estudos de Dont; 
2. Transmissão de noções como a produção sonora; 
3. Exercícios para melhorar a coordenação entre mão esquerda e mão direita 

(arco); 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar o estudo 6 de Dont, no qual a questão da 

produção de som foi trabalhada nos mesmos moldes das aulas anteriores, tendo 
sido solicitado ao aluno que tocasse com mais peso do arco na corda, para que 
adquirisse um som mais consistente e regular;  

2. De seguida, foram executados exercícios para melhorar a coordenação entre os 
dedos da mão esquerda e a mão direita (arco), principalmente na presença de 
mudanças de posição. Como exemplo: parar de tocar, fazer a mudança de 
posição silenciosamente e voltar a tocar. Ou seja, antecipar sempre os dedos da 
mão esquerda; 

3. De seguida, o aluno apresentou o estudo 4 de Dont, no qual foi mencionada e 
trabalhada também a questão da produção de som;  

4. Contudo, o aluno demonstrou segurança ao executar os estudos, tendo feito um 
trabalho consistente e regular com ambos; 
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Relatório de Aula 
(Online) 

  
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/02/2021 26  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um novo estudo e novo Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção sonora; 
3. Estimulação da flexibilidade da mão direita; 
4. Transmissão de noções de interpretação musical; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar o estudo 9 de Dont, no qual foi solicitado que 

tocasse primeiramente sem ligaduras e na zona inferior do arco, ao talão, de 
modo a conseguir alcançar melhor flexibilidade da mão direita (pulso e dedos) 
e ao mesmo tempo atingir um som mais consistente. Deste modo, quando 
juntar as ligaduras apresentadas no estudo, o objetivo é conseguir alcançar 
melhor consistência sonora em todas as cordas, com o uso de todo o arco; 

2. No final, o estudo foi executado com as ligaduras, no qual o aluno demonstrou 
melhor produção sonora. Para além disso, foi também acrescentado o vibrato, 
de forma a incluir interpretação musical ao estudo; 

3. Por fim, foi realizada uma primeira leitura do I andamento do Concerto nº 3 de 
Seitz, no qual foram efetuadas algumas correções de notas e ritmo; 
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Planificação da Aula  
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C  4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

02/03/2021 27  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Estudo 9 de Dont 25 minutos 

Concerto nº 3 de Seitz 20 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Adquirir melhor flexibilidade dos dedos e pulso da mão direita; 
3. Alcançar um som consistente aquando das mudanças de cordas, com a presença de 

ligaduras; 
4. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical; 

  

  

  
   

Estratégias 
1. Transmissão de noções como a produção de som; 
2. Utilizar a flexibilidade do pulso e dedos para a execução das mudanças de cordas na 

presença de ligaduras; 
3. Transmissão de noções de interpretação, com a utilização do vibrato, direção frásica, 

etc;  
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Relatório de Aula           
(Online) 

  
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

02/03/2021 27  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção sonora; 
3. Estimulação da flexibilidade da mão direita; 
4. Transmissão de noções de interpretação musical; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar o estudo 9 de Dont, no qual foram trabalhos 

assuntos como as mudanças de corda com ligaduras, tendo sido aperfeiçoada a 
questão da flexibilidade do pulso e dedos da mão direita, para que desta forma 
o aluno consiga alcançar um som mais consistente e regular, tanto na ponta 
como no talão; 

2. Por fim, o aluno apresentou o início do Concerto nº3 de Seitz, no qual foram 
marcadas algumas dedilhações e foram trabalhadas a produção e consistência 
sonoras. Para além disso, foi também aperfeiçoada a questão da interpretação 
musical, com o uso do vibrato, finais de frase, bem como o aperfeiçoamento da 
distribuição do arco;  
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Planificação da Aula  
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C  4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/03/2021 28  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Estudo 9 de Dont 25 minutos 

Concerto nº 3 de Seitz – I andamento 20 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Adquirir melhor flexibilidade dos dedos e pulso da mão direita; 
3. Alcançar um som consistente aquando das mudanças de cordas, com a presença de 

ligaduras; 
4. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical; 

  

  

  
   

Estratégias 
1. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
2. Utilizar a flexibilidade do pulso para a execução das mudanças de cordas na presença 

de ligaduras; 
3. Transmissão de noções de interpretação, com a utilização do vibrato, direção frásica, 

etc;  
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Relatório de Aula           
(Online) 

 
 

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/03/2021 28  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo e Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção sonora; 
3. Utilização da flexibilidade do pulso da mão direita; 
4. Transmissão de noções de interpretação musical; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar o estudo 9 de Dont, no qual foi trabalhada a 

questão da produção de som nas mudanças de cordas com a presença de 
ligaduras, usando a flexibilidade do pulso e dedos da mão direita;  

2. Foi ainda solicitado ao aluno que prolongasse mais a última nota de cada 
ligadura, introduzindo também o vibrato, para que assim conseguisse obter um 
som mais consistente até ao final; 

3. Por fim, foi apresentado o início do I andamento do Concerto nº 3 de Seitz, no 
qual foram também aprimoradas as questões da produção de som e da 
interpretação musical (através do vibrato, direção frásica, etc.); 

4. O aluno revelou uma certa dificuldade na realização do vibrato ao longo da aula, 
exercendo ainda alguma tensão na mão e braço esquerdos; 
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Planificação da Aula  
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C  4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/03/2021 29  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Exercícios de vibrato 20 minutos 

Concerto nº 3 de Seitz – I andamento 25 minutos 

   

Objetivos 
1. Executar o vibrato de forma correta e sem qualquer tipo de tensão; 
2. Alcançar maior flexibilidade nos dedos, mão e braço esquerdos na execução do 

vibrato; 
3. Adquirir um som consistente e regular; 
4. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical; 

  

  

  
   

Estratégias 
1. Execução de vários exercícios para a realização correta do vibrato e vibrato contínuo; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de noções de interpretação, com a utilização do vibrato, direção frásica, 

etc;  
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Relatório de Aula           
(Online) 

  
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/03/2021 29  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de vários exercícios para a realização correta do vibrato e vibrato 

contínuo; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de noções de interpretação, com a utilização do vibrato, direção 

frásica, etc; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. A aula de hoje foi maioritariamente destinada à prática e execução correta do 

vibrato e vibrato contínuo. Foram realizados vários exercícios (entre eles: o 
gesto de bater a uma porta e de tocar num violino imaginário, tocar no tampo 
do violino, exercícios com ritmos sem arco e exercícios com ritmos adicionando 
o arco), para que desta forma o aluno não exerça qualquer tipo de tensão na 
mão esquerda e consiga libertar mais todo o braço e pulso esquerdos; 

2. Após a realização de todos os exercícios referidos anteriormente, o aluno 
conseguiu apresentar menos tensão aquando da realização do vibrato; 

3. Por fim, foi apresentado o I andamento do Concerto nº3 de Seitz, no qual o 
vibrato foi também o tema principal de aperfeiçoamento, bem como a produção 
de som, tocando com um som mais consistente e adicionando mais peso do arco 
na corda; 
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Planificação da Aula  
(Online) 

   
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C  4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/03/2021 30  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Estudo 9 de Dont 20 minutos  

Concerto nº 3 de Seitz – I andamento 25 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Adquirir melhor flexibilidade dos dedos e pulso da mão direita; 
3. Aperfeiçoar a execução do vibrato; 
4. Adquirir destreza nos dedos da mão esquerda; 
5. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical; 

  

  
   

Estratégias 
1. Transmissão de noções como a produção de som; 
2. Utilizar a flexibilidade do pulso para a execução das mudanças de cordas na presença 

de ligaduras; 
3. Transmissão de noções de interpretação; 
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Relatório de Aula           

(Online) 
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/03/2021 30  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do I andamento do Concerto nº 3 de Seitz; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Aperfeiçoamento aa execução do vibrato; 
4. Adquirir destreza nos dedos da mão esquerda; 
5. Transmissão de noções de interpretação; 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou o I andamento do Concerto nº 3 de Seitz, onde foram 

trabalhadas questões como o vibrato, a produção de som e noções de 
interpretação, nos mesmos moldes das aulas anteriores;  

2. Foram ainda realizados exercícios para que o aluno adquirisse melhor destreza 
nos dedos da mão esquerda, como tocar uma passagem sem arco, só com a mão 
esquerda, retirando os dedos da corda com muita energia;  
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3º Período 

 

Relatório de Aula            
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

06/04/2021 31  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do I andamento do Concerto nº 3 de Seitz; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Transmissão de noções de interpretação; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou o I andamento do Concerto nº3 de Seitz, apresentando 

novamente um som mais superficial, tendo sido solicitado que utilizasse mais 
peso do arco na corda e que usasse todo o arco, não perdendo som na ponta; 

2. Para além disso, foram trabalhadas questões de interpretação, como a direção 
frásica e consequentemente o aperfeiçoamento da distribuição do arco; 
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Relatório de Aula            
 

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

09/04/2021 32  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do I andamento do Concerto nº 3 de Seitz; 
2. Transmissão de noções como a produção de som; 
3. Primeira abordagem ao staccato volante; 
4. Transmissão de noções de interpretação; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou o I andamento do Concerto nº3 de Seitz, no qual foi 

trabalhada a questão da produção de som, solicitando ao aluno que colocasse 
mais peso do arco na corda, com o intuito de obter mais som. A distribuição do 
arco e viragens de arco foram também temas referidos, para que o aluno 
conseguisse alcançar um som mais regular e consistente; 

2. Foram ainda abordadas questões de interpretação, como o uso do vibrato, a 
direção frásica, dinâmicas; 

3. Por fim, foi realizada uma primeira abordagem ao staccato volante, tendo sido 
referido que este se executa colocando peso do arco na corda e retirando à 
medida que o arco desliza na corda; 
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Relatório de Aula            

  
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

13/04/2021 33  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um novo estudo e do I andamento do Concerto; 
2. Transmissão de noções básicas como a produção de som; 
3. Correta execução do staccato volante; 
4. Transmissão de noções de interpretação; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar o estudo 64 (livro de uma compilação de 

estudos 3-5 classes), que tem como objetivo a correta execução do staccato 
volante. Apesar de apresentar por vezes pouco som ao tocar na ponta, o aluno 
conseguiu executar de forma correta o golpe de arco pretendido; 

2. De seguida, executou o I andamento do Concerto nº 3 de Seitz, no qual foi 
trabalhada a questão da produção de som, solicitando ao aluno que colocasse 
mais peso do arco na corda, com o intuito de obter mais som. A distribuição do 
arco e viragens de arco foram também temas referidos, para que o aluno 
conseguisse alcançar um som mais regular e consistente. Para além disso, foi 
ainda trabalhado o stacatto volante, tal como no estudo, colocando mais peso 
do arco na corda e retirando o som da mesma à medida que o arco desliza na 
corda; 

3. Foram ainda abordadas questões de interpretação, como o uso do vibrato, 
direção frásica, dinâmicas; 
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Relatório de Aula            

  
   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

16/04/2021 34  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do I andamento do Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som e dinâmicas; 
3. Correta execução do staccato volante; 
4. Transmissão de noções de interpretação; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou o I andamento do Concerto nº 3 de Seitz, que foi trabalhado 

nos mesmos moldes da aula anterior, tendo sido abordados temas como a 
produção de som, a execução do stacatto volante (que melhorou bastante 
desde a última aula) e a distância do arco ao cavalete, a fim de alcançar 
diferentes tipos de sonoridade, e questões de interpretação; 

2. O aluno demonstrou uma maior segurança na interpretação e execução do 
Concerto; 

  
 
 

  



 

 

 

 

242 

Relatório de Aula            
 

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

20/04/2021 35  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do I andamento do Concerto; 
2. Transmissão de noções como a produção de som e dinâmicas e direção frásica; 
3. Execução correta de acordes; 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno executou o I andamento do Concerto nº 3 de Seitz, que foi trabalhado 

nos mesmos moldes da aula anterior, tendo sido abordada mais 
pormenorizadamente a questão da execução dos acordes. Foi solicitado ao 
aluno que tocasse os acordes sempre da corda e a partir do talão, realizando um 
movimento circular com o arco e braço na finalidade do acorde. Foi ainda 
relembrado que os acordes se repartem em 2 notas + 2 notas; 

2. No final da aula o aluno revelou melhor produção sonora, relativamente ao 
início da aula, não só na execução dos acordes, mas também em todo o 
andamento do Concerto; 
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C  4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/04/2021 36  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Estudo 64 (livro de compilação de estudos 3-5 classes) 20 minutos  

Concerto nº 3 de Seitz – I andamento 35 minutos 

   

Objetivos 
1. Alcançar um som consistente e regular; 
2. Executar de forma correta o staccato volante; 
3. Aperfeiçoar a execução do vibrato; 
4. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical; 

  

  

  
   

Estratégias 
1. Transmissão de noções como a produção de som; 
2. Transmissão de noções de interpretação; 
3. Realização de exercícios de aperfeiçoamento do vibrato e staccato volante; 
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Relatório de Aula            
  

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

23/04/2021 36  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo e I andamento do Concerto; 
2. Aperfeiçoamento de aspetos como mudanças de posição e vibrato; 
3. Transmissão de noções como a produção de som; 
4. Transmissão de noções de interpretação; 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por apresentar o estudo 64 (livro de compilação de estudos 

de vários compositores 3-5 classes), demonstrando de imediato uma melhor 
execução do staccato volante. Ao longo da execução do estudo, apresentou 
alguma dificuldade na realização das mudanças de posição. Foram utlizadas 
algumas estratégias de forma a aperfeiçoar esta questão, como a execução da 
mudança de posição tocando a nota de apoio, e ainda realizar uma pequena 
paragem com o arco, efetuar a mudança de posição e de seguida voltar a tocar 
com o arco. Ou seja, realizar a mudança de posição silenciosamente; 

2. Por fim, o aluno executou o I andamento do Concerto nº3 de Seitz. A produção 
de som e o vibrato foram as principais questões trabalhadas e abordadas ao 
longo da execução do andamento. Foi necessário relembrar que é fundamental 
colocar mais peso do arco na corda, para conseguir alcançar um som mais 
consistente. Em relação ao vibrato, o aluno ainda exerce alguma tensão na mão 
esquerda, pelo que será necessário continuar a insistir neste assunto, com a 
realização de vários exercícios práticos; 
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Planificação da Aula 
   

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C  4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/04/2021 37  45 minutos 
   

Conteúdos / Estrutura de Aula Duração 

Estudo 64 (livro de compilação de estudos 3-5 classes) 20 minutos  

Concerto nº 3 de Seitz – I andamento 35 minutos 

   

Objetivos 
5. Alcançar um som consistente e regular; 
6. Executar de forma correta o staccato volante; 
7. Aperfeiçoar a execução do vibrato; 
8. Aperfeiçoar aspetos de interpretação musical; 

  

  

  
   

Estratégias 
4. Transmissão de noções como a produção de som; 
5. Transmissão de noções de interpretação; 
6. Realização de exercícios de aperfeiçoamento do vibrato e staccato volante; 
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Relatório de Aula            
 

   

Nome Grau Instrumento 

Aluno C 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

27/04/2021 37  45 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução de um estudo e I andamento do Concerto; 
2. Aperfeiçoamento de aspetos como mudanças de posição e vibrato; 
3. Transmissão de noções como a produção de som; 
4. Transmissão de noções de interpretação; 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. O aluno começou por executar o estudo 64 (livro de compilação de estudos de 

vários compositores 3-5 classes), no qual foram trabalhados os mesmos 
assuntos, nos mesmos moldes, da aula anterior. 

2. Apresentou ainda o I andamento do Concerto nº3 de Seitz. O vibrato foi o 
principal assunto a ser abordado ao longo da execução do Concerto, tentando 
fazer com que o aluno não exercesse qualquer tipo de tensão/pressão na mão 
esquerda e conseguisse executar um vibrato contínuo e mais regular. Foi ainda 
relembrado que os acordes se executam a partir do talão, realizando um só 
gesto e um movimento circular no final do acorde. Também no Concerto foi 
trabalhada a questão das mudanças de posição, tendo sido solicitado ao aluno 
que realizasse um pequeno portato no momento da mudança, para que desta 
forma a mesma não seja percetível; 

3. O aluno tem vindo a demonstrar um som mais consistente e presente ao longo 
do seu percurso deste ano letivo: 
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MÚSICA EM CONJUNTO - ENSEMBLE DE CORDAS 

 

 

2º Período 

Relatório de Aula            
  

   

Nome Grau Instrumento 

Ensemble de Cordas 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

07/01/2021 1  90 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Primeira abordagem e leitura em conjunto de um Concerto; 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Os alunos executaram o Concerto em Sol M de de G. P. Telemann;  
2. A primeira aula/ensaio deste pequeno ensemble teve como objetivo realizar 

uma primeira leitura do Concerto, para que todos os alunos ficassem a conhecer 
não só a sua parte, mas também a dos seus colegas;  
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Relatório de Aula            
 

   

Nome Grau Instrumento 

Ensemble de Cordas 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

14/01/2021 2  90 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do Concerto de Telamann; 
2. Transmissão de aspetos como dinâmicas; 
3. Indicação de golpes e ataques de arco; 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Os alunos executaram o Concerto em Sol M de G. P. Telemann; 
2. Foram determinadas e marcadas algumas arcadas e dinâmicas, de forma a haver 

coordenação entre os alunos; 
3. Os alunos fizeram uma boa leitura do Concerto, tendo sido possível trabalhar os 

3 andamentos do mesmo; 
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Relatório de Aula            

  
   

Nome Grau Instrumento 

Ensemble de Cordas 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

21/01/2021 3  90 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do Concerto de Telemann; 
2. Ensaio geral; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Os alunos executaram o Concerto em Sol M de G. P. Telemann; 
2. Foi realizado um ensaio geral do Concerto, visto que estava planeada uma 

audição para o dia 28 de janeiro, que acabou por não se realizar devido ao 
confinamento obrigatório, que teve início no dia 22 de janeiro; 
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3º Período 

Relatório de Aula            
 

   

Nome Grau Instrumento 

Ensemble de Cordas 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

15/04/2021 4  90 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do Concerto de Telemann e primeira leitura de um Concerto de 

Vivaldi; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Esta aula destinou-se à realização de revisões do Concerto em Sol M de 

Telemann, que será executado na próxima audição de classe, com lugar no dia 
22 de abril; 

2. Foi ainda realizada uma primeira leitura aos I e III andamentos do Concerto em 
Lá m de Vivaldi;  
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Relatório de Aula            

 
 
 

   

Nome Grau Instrumento 

Ensemble de Cordas 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

22/04/2021 5  90 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Audição do Concerto de Telamann; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. A audição do Ensemble de Cordas foi inserida na audição de classe do orientador 

cooperante, Prof. João Ventura; 
2. Foi executado o Concerto em Sol M de G. P. Telemann e os alunos 

demonstraram e realizaram um bom trabalho na audição; 
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Relatório de Aula            
 

   

Nome Grau Instrumento 

Ensemble de Cordas 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

29/04/2021 6  90 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do Concerto de Vivaldi; 
2. Transmissão de aspetos como dinâmicas; 
3. Indicação de golpes e ataques de arco; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Os alunos executaram o Concerto em Lá m de Vivaldi; 
2. Foram determinadas e marcadas algumas arcadas e dinâmicas, de forma a haver 

coordenação entre os alunos; 
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Relatório de Aula            

  
   

Nome Grau Instrumento 

Ensemble de Cordas 4º Violino  
   

Data Aula n.º Duração 

06/05/2021 7  90 minutos 

   
   

Conteúdos / Estratégias  
1. Execução do Concerto de Vivaldi; 
2. Ensaio geral; 

 

 

 

  
   

Descrição / Avaliação 
1. Os alunos executaram o Concerto em Lá m de Vivaldi; 
2. Esta aula destinou-se ao ensaio geral do Concerto, onde foram realizadas 

pequenas revisões do mesmo; 
3. O Concerto irá ser apresentado na audição de classe do dia 10 de maio;  

 
 
 

  

 

 

 

 

 


