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O presente trabalho divide-se em duas partes. A primeira referente ao Projeto 
de Investigação, explora o impacto da Plataforma Violino Digital no desamparo 
no estudo instrumentista individual, recorrendo-se à participação de uma 
amostra de quatro alunos na faixa etária dos 11 aos 14 anos e dois professores 
numa experiência de 13 semanas. Numa primeira fase é revista a literatura 
relevante em torno deste tópico, passando pelo método montessoriano, a 
contextualização da digitação do ensino em Portugal e o desenvolvimento das 
ferramentas e plataformas digitais. Em seguida, é apresentada a plataforma 
mencionada, incluindo as funcionalidades ativas à data da investigação e a sua 
conceção, e são comentadas as informações obtidas através de três 
ferramentas de recolha de dados: grelha de observação, inquérito por 
questionário e inquérito por entrevista com o objetivo de avaliar a prestação da 
plataforma quanto aos objetivos propostos. Já a segunda parte trata o Relatório 
da Prática de Ensino Supervisionada (Estágio), que decorreu na Academia de 
Música de Paços de Brandão. Conclui-se que foi possível obter uma resposta 
para todos as questões-objetivo e que essa resposta é inegavelmente positiva. 
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This paper is divided in two parts. The first, regarding the Projeto de 
Investigação, explores the impact of Plataforma Violino Digital on the difficulties 
felt by students during individual instrument practice, using a sample of four 
students aged 11-14 and two teachers in a 13-week experiment. Firstly, the 
relevant literature regarding this topic is reviewed, addressing the Montessori 
method, the contextualization of the digitization of teaching in Portugal, and the 
development of digital tools and platforms. Secondly, the aforementioned 
platform is presented, including the active features at the time of the research 
and their design, and the information obtained through three data collection 
tools—observation grid, questionnaire survey, and interview survey—is reviewed 
with the aim of evaluating the performance of the platform regarding the set 
goals. The second part, on the other hand, focuses on the report for Prática de 
Ensino Supervisionada (internship) that took place in Academia de Música de 
Paços de Brandão. It is concluded that it was possible to obtain a response to all 
question-goals and that this response is undeniably positive. 
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Introdução 
 

A presente dissertação tem como objetivo documentar e refletir sobre os estudos de caso realizados 

para testar a viabilidade da Plataforma Violino Digital, desenvolvida no âmbito do estágio vinculado à unidade 

curricular Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Ensino de Música da Universidade de Aveiro, 

enquanto instrumento de combate ao desamparo no estudo. A conceção desta plataforma online partiu da 

necessidade de encurtar a distância no ensino do violino sentida pelo autor na própria aprendizagem de 

violino, que discerniu que o estágio proporcionaria o momento ideal para testar esta ideia. Representa, 

portanto, uma ferramenta de mitigação dessa problemática que se alastrou também devido ao isolamento 

inerente à pandemia da COVID-19, uma vez que esta acentuou esse desamparo sentido pelos alunos, 

especialmente no estudo individual. Neste sentido, deve ser entendida como um contributo para a 

exploração de ferramentas de apoio ao estudo instrumentista, começando à data pelo violino, mas com a 

possibilidade de se estender a outros instrumentos. 

A aprendizagem é um processo extremamente pessoal e variado na sua abordagem e métodos, 

ferramentas, recursos, etc. Por outras palavras, não se encaixa num molde predefinido, pelo que o 

desenvolvimento de opções e apoios alternativos representa uma forma de explorar tipos de aprendizagem 

que vão ao encontro das preferências e possibilidades de cada um. Dado a problemática supramencionada, 

pretendia-se criar a versão “beta” de uma plataforma de apoio ao estudo individual com o potencial de 

posteriormente ser expandida, por exemplo, a outros instrumentos e faixas etárias.  

Deste modo, abordaremos primeiro o contexto em que a Plataforma Violino Digital se insere no Capítulo 

I – Enquadramento teórico, que inclui o levantamento e análise da educação no movimento da Escola Nova 

e da metodologia montessoriana, assim como a respetiva importância para o devido desenvolvimento do ser 

humano, principalmente na infância e início da puberdade. Uma vez que a presente dissertação se baseia nas 

TIC, não podia deixar de se apresentar o panorama das mesmas em Portugal, referindo-se projetos que o 

governo tem implementado para as incluir no ensino, bem como as vantagens e desvantagens desta transição 

e utilização na ótica do aluno e do professor. Por último, será discutido o conceito de ferramenta digital, bem 

como o respetivo desenvolvimento ao longo do tempo para melhor se constatar de que forma estas 

ferramentas podem apoiar o ensino. 

Por outro lado, no segundo capítulo partir-se-á para uma abordagem mais prática. Esta secção será 

dedicada à apresentação dos métodos e ferramentas utilizados para a elaboração dos estudos de caso, das 

condições impostas àqueles, bem como dos dados daí resultantes. Desses dados resultará uma análise 

ilustrada para se responder à problemática supracitada e, mais especificamente, a quatro objetivos 

concretos.  

Em primeiro lugar, pretende-se entender o impacto da utilização da plataforma ao nível da motivação, 

envolvimento e autonomia do ponto de vista dos professores e dos alunos. Em segundo, é importante avaliar 

de que forma a Plataforma Violino Digital potencia as competências de cada aluno através da utilização de 

grelhas de observação. Em terceiro, perceber de que forma a plataforma desenvolvida facilita a comunicação 
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entre o professor e o aluno. Em quarto e último lugar, é necessário compreender a verdadeira importância e 

impacto da utilização desta plataforma no ensino da música e no estudo específico do instrumento para se 

considerar opções futuras nos mesmos.  

Para efeitos de confidencialidade, sublinha-se que a identidade dos professores e alunos que 

generosamente concordaram em utilizar a Plataforma Violino Digital como apoio às aulas e estudo individual 

e posteriormente avaliá-la será mantida em anonimato absoluto. Serão atribuídos números aos alunos (1 a 

4) e igualmente aos professores (1 e 2) para garantir essa confidencialidade. 
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Capítulo I – Enquadramento teórico 

1. A educação no movimento da Escola Nova 

Pestalozzi, que realçou a importância da observação e ação para a aprendizagem, e Froebel com a rede 

de jardins de infância na Alemanha marcam os antecedentes da Escola Nova que procurou alavancar um novo 

modelo de ensino-aprendizagem assenta na liberdade, autonomia, empatia e necessidades individuais de 

cada criança (Martins, 2017).  

Os princípios orientadores da Escola Nova foram sistematizados em 1912 e explanados no prefácio do 

livro de Faria Vasconcellos em 1915, destacando-se entre os mesmo a necessidade da escola estar situada no 

campo, valorizar os trabalhos manuais e práticos como a carpintaria, a agricultura e o cuidar de animais, 

estimular a cultura geral do espírito, ter em atenção os interesses individuais e dotar os alunos de autonomia 

(Vasconcellos, 2015). 

Contrariando a educação tradicional assente em conteúdos definidos com o objetivo de dar resposta à 

sociedade da Revolução Industrial, a Escola Nova que marca o século XX pode ser compreendida a partir de 

nomes ilustres tais como Dewey com o experimentalismo científico na educação, Kilpatrick e o método de 

projetos e Montessori e os seus materiais (Alves, 2018).  

A revolução educacional trazida pelos representantes da Escola Nova encontra reflexo na educação 

contemporânea que procura ainda contrariar a mera transmissão de conhecimentos do professor para o 

aluno, tornando o aluno o construtor do seu saber. Por outras palavras, este movimento pedagógico e 

educativo representa a "procura de novas formas do saber fazer (aprender a fazer)” (Martins, 2017, p. 110). 

Devido ao relevo do método pedagógico desenvolvido por Maria Montessori na transformação do paradigma 

educacional, iremos de seguida explorar a sua vida e obra. 

1.1. Maria Montessori (1870 – 1952) 

Maria Tecla Artmesia Montessori nasceu a 31 de agosto de 1870 em Chieravale, próximo de Ancone 

(Itália), no seio de uma família da classe média (Faria et al., 2012; Rohrs, 2010). O seu pai era Alessandro 

Montessori, oficial do ministério das finanças, casado com Renilde Stoppani, sobrinha de um filósofo italiano 

e dedicada à leitura (Rodrigues & Oliveira, 2017; Silvestrin, 2012).  

Desde cedo Montessori revelou um particular interesse pela aprendizagem, nomeadamente pela 

matemática e biologia, fruto do estímulo constante da mãe e aos doze anos decidiu estudar engenharia, 

ingressando na Regia Scuela Tecnica Michelangelo Buonarroti em Roma. Esta escola era essencialmente 

frequentada por alunos do género masculino, já que a formação tradicional das mulheres era a docência 

(Silvestrin, 2012).  

Contrariando os ideais conservadores do pai (Rodrigues & Oliveira, 2017) e superando os preconceitos 

da época, Montessori revelou-se uma aluna da excelência e, em 1890, decidiu estudar medicina (Habowski, 

Souza & Martins, 2020; Silvestrin, 2012). Embora o seu caráter feminista num contexto dedicado ao género 

masculino a tenha inicialmente isolado a nível social (Habowski et al., 2020), a sua competência e dedicação 
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fizeram com que fosse uma aluna de destaque e que os colegas de curso reconhecessem o seu mérito 

(Silvestrin, 2012). Em 1896 Maria Montessori obteve o título de doutora em medicina e cirurgia com uma 

investigação sobre neuropatologia (Rohrs, 2010) e tornou-se a primeira mulher a formar-se em medicina em 

Itália (Dummer & Camozzato, 2021; Rodrigues & Oliveira, 2017; Sousa, Fernandes & Sousa, 2014). 

Posteriormente, Montessori participou ativamente no Congresso internacional dos direitos da Mulher 

que decorreu em Berlim, discursando sobre a igualdade de salários e de acesso aos estudos (Faria et al., 2012) 

e foi convidada a colaborar como médica assistente na clínica psiquiátrica do Hospital San Giovanni (Silvestrin, 

2012), cargo que exerceu durante dois anos (Rohrs, 2010).  

Em meados de 1900 devido ao contato diário com crianças com necessidades especiais enquanto 

“médica assistente na clínica psiquiátrica do hospital da universidade” (Sousa et al., 2014, p. 143), designada 

Scuola Magistrale Ortofrenica e dedicada a crianças com deficiências mentais e cognitivas, começou a 

florescer o interesse de Montessori pela educação e desenvolvimento infantil. 

Através da observação das crianças com deficiência presentes nesta organização, Montessori 

compreendeu que o desejo de brincar das mesmas, apesar das suas particularidades, permanecia intacto 

(Rohrs, 2010). Ora, se as crianças desejavam brincar, seria possível fornecer-lhes uma aprendizagem. Assim, 

a pedagoga analisou e aplicou junto das crianças com deficiência as investigações desenvolvidas por 

Bourneville, Froebel, Jean Itard (que instruiu um menino que crescera no seio de uma alcateia e que ficou 

conhecido por Selvagem Aveyron ou o Menino Selvagem), Edouard Séguin (que procurava a aprendizagem e 

inclusão social das crianças com deficiências), Rosseau e Diderot (Habowski et al., 2020).  

As influências destes estudiosos estão na base da metodologia montessoriana que conseguiu alterar o 

curso da educação de crianças com deficiências, defendendo em 1898, no Congresso pedagógico de Turim, 

que o principal era desenvolver um bom método pedagógico para trabalhar com estas crianças ao invés de 

puramente as entregar às bases da medicina. Logo, as crianças deficientes deviam aprender com professores 

com formação específica (Silvestrin, 2012). A este propósito Habowski et al. (2020, p. 119) esclarecem que o 

trabalho de Montessori fez com que o ministério da educação integrasse as “propostas do Montessori com 

as crianças que estavam internadas em asilos por deficiências e, neste caso, excluídas da escola”. De forma 

semelhante, Silvestrin (2012) explana que a partir desta ideia o governo italiano fundou a Liga nacional pela 

educação das crianças deficientes articulada com palestras para formação de professores ministradas por 

Maria Montessori.  

O sucesso alcançado fez a pedagoga questionar como a pedagogia funcionaria com as crianças sem 

deficiência (Faria et al., 2012), o que determinou a sua dedicação à educação e foi o ponto de partida para o 

florescimento do seu próprio método (Rohrs, 2010).  

Em 1904, Maria Montessori inscreveu-se no curso de filosofia e de psicologia experimental da 

Universidade de Roma e num curso livre de antropologia (Rodrigues & Oliveira, 2017) e o seu nome ganhou 

notoriedade quando o diretor geral do Instituto Romano dos Beni Stabili incumbiu Montessori de estruturar 

a educação dos filhos dos operários, resultando na fundação, em 1907, da Casa dei Bambini, enquanto espaço 

livre dentro dos condomínios (Silvestrin, 2012). Na realidade, este projeto possuía um teor privado com vista 
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à redução de despesas, enquanto mantinha os filhos dos operários do bairro pobre de San Lorenzo (Roma) 

ocupados e na ordem (Habowski et al., 2020; Rodrigues & Oliveira, 2017; Rohrs, 2010; Silvestrin, 2012). Por 

outras palavras, “San Lorenzo marcou o começo de uma espécie de movimento de renascimento que 

contribui para avivar sua fé na possibilidade de melhorar a humanidade por meio da educação das crianças” 

(Rohrs, 2010, p. 14). 

A Casa dei Bambini permitiu a Montessori não só aplicar o material usado nas crianças com deficiência 

a crianças ditas “normais”, tal como desenvolver novas atividades (Faria et al., 2012), refletindo uma 

configuração de sala inovadora e criativa, mesmo para os dias de hoje1 (Silvestrin, 2012). A partir deste 

momento, Montessori desenvolveu uma intensa atividade no âmbito da educação, preparando os 

educadores para uma escola que “transformaria a vida das crianças” (Sousa et al., 2014, p. 143). Em 1910 a 

pedagoga lançou o seu primeiro livro intitulado o Método da pedagogia científica (Habowski et al., 2020) ao 

mesmo tempo que ministrou palestras por todo o Mundo e assumiu, em 1922, o cargo de inspetora-geral 

das escolas no seu país (Sousa et al., 2014).  

Com a subida de Mussolini ao poder que quis usar o método Montessori na formação de uma juventude 

fascista, Maria Montessori exilou-se em Barcelona até ao término da Segunda Guerra Mundial (Habowski et 

al., 2020).  

Devido à importância da sua visão para a educação, a pedagoga e investigadora foi indicada em 1948 e 

1949 para o Nobel da Paz (Habowski et al., 2020), tendo falecido em 1952 na cidade holandesa de Nordwijk 

quando contava com oitenta e um anos de idade (Sousa et al., 2014). Atualmente, o legado de Montessori é 

representado pela Associação Montessori Internacional criada em 1929 com sede na Holanda e pelo Centro 

Montessori fundado em 1947 em Londres (Faria et al., 2012; Sousa et al., 2014) e difundido pelos seus 

assistentes mais próximos Anna Macheroni e Helen Pakhurst, pelo seu filho e pelo seu neto (Rohrs, 2010). 

A educação montessoriana analisa as fases de desenvolvimento infantil e os materiais mais adequados, 

mas enaltece que cada criança é única e não existem idades definidas e estanques para cada etapa (Dummer 

& Camozzato, 2021). A este propósito, Montessori determinou três fases essenciais de desenvolvimento. 

A primeira fase situa-se entre o nascimento e os seis anos de idade, dividindo-se entre a mente 

absorvente inconsciente (dos zero aos três anos de idade) e a mente absorvente consciente (dos três aos seis 

anos de idade). Se na mente absorvente inconsciente a criança aprende hábitos, habilidades motoras e a 

linguagem de modo inconsciente através do meio que a circunda, na fase da mente absorvente consciente 

“a criança atua sobre o ambiente para desenvolver-se e construir novas aprendizagens” (Silvestrin, 2012, p. 

21). Logo, na primeira subfase o adulto “não pode exercer uma influência direta” na criança enquanto na 

segunda subfase a criança torna-se mais influenciável pelo que a rodeia (Montessori, 1987, p. 29).   

A segunda fase situa-se entre os seis e os doze anos de idade e marca o desenvolvimento da consciência 

moral. Assim, no período intermediário a criança apresenta uma elevada capacidade de aquisição física e 

 
1 Quatro anos depois da fundação da Casa dei Bambini, este ideal de ensino-aprendizagem já tinha sensibilizado diversos 
países como a Suíça, os Estados Unidos da América, a França e a Argentina (Santos, 2003). 
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mental e disponibilidade para se construir como indivíduo social (Silvestrin, 2012), enquanto “momento de 

saúde, força e estabilidade” (Montessori, 1987, p. 29). Por último, a terceira fase marca a puberdade situada 

entre os doze anos e os quinze anos de idade e a adolescência situada entre os quinze e os dezoito anos de 

idade. A puberdade é pautada pela instabilidade, mas existe uma construção da consciência crítica e do 

sentido de reflexão, e a adolescência reflete a transição para a vida adulta e o desenvolvimento da 

independência (Silvestrin, 2012). 

Curiosa pelo desenvolvimento da aprendizagem infantil, o seu método, influenciado por Rousseau, 

refletia uma nova forma de ensino dedicada a cada criança como ser individual e como um todo (não se 

focando apenas na sua componente intelectual) que contrariasse a austeridade presente na educação das 

crianças, cujas motivações e interesses eram menosprezados até à data (Sousa et al., 2014; Rohrs, 2010). Por 

sua vez, é possível vislumbrar as contribuições de Pestalozzi por enaltecer a importância do afeto e do amor 

“pois, os mesmos também influenciam na aprendizagem” (Sousa et al., 2014, p. 145), estimular o processo 

de autoeducação e despertar o interesse em aprender (Rohrs, 2010). Por outras palavras, “este educador 

inspirado na força do amor acreditava que este sentimento transformaria o homem incorporando sua 

liberdade” (Sousa et al., 2014, p. 145). 

Inserido no movimento da Escola Nova, o modelo pedagógico construído por Maria Montessori era 

visionário e rompia com as convenções da educação tradicional que pouca importância atribuía aos primeiros 

anos de vida do ser humano (Habowski et al., 2020). As capacidades da criança deveriam ser estimuladas 

desde tenra idade através de um espaço de sala de aula que permitisse ir em busca de respostas aos seus 

interesses (Sousa et al., 2014), já que as crianças possuem mais capacidades do que a educação rígida da 

época compreendia. Embora a criança nasça incapaz de falar e de se coordenar fisicamente, em pouco tempo 

ela demonstra a sua força psíquica porque “a criança não é um ser vazio (…) a criança é um construtor do 

Homem” (Montessori, 1987, p. 25).  

Se “a grandeza da personalidade humana começa com o nascimento do Homem” (ibid., p. 12), a 

educação deve iniciar logo após o nascimento, explorando as características inatas da infância, ou seja, a sua 

natureza psíquica. Logo, a criança é movida pelo seu mundo psíquico recheado de surpresas e é capaz de 

absorver tudo o que a rodeia.  

Nos dois primeiros anos de vida, a criança aprende a identificar cada uma das pessoas com as quais 

convive e adapta-se ao nosso meio, enquanto construção própria e basicamente independente da influência 

da inteligência humana do adulto. Ou seja, “ela não se lembra das coisas que vê, mas estas coisas formam 

uma parte da sua psique, encarna em si mesmas coisas que vê e ouve” (ibid., p. 75), adaptando-se ao meio 

enquanto sensibilidade absorvente que constitui uma das características da sua personalidade psíquica. Se 

até aos três anos de idade se constroem funções, esta criança é ainda uma mente inconsciente e cedo se 

esquecerá destes feitos. 

Por sua vez, o que a criança adquiriu com apenas três anos de idade é uma enormidade e começa a 

necessitar de algum auxílio para a sua educação escolar, apesar de não ser necessário um ensino direto, mas 

apenas um ambiente que lhe permita absorver e conquistar a cultura espontaneamente. Nesta etapa, 



  12 

 

desenvolve-se a mente consciente e, portanto, a memória, guiando o seu próprio eu. Ou seja, “é como se a 

criança, que absorvia o mundo através de uma inteligência inconsciente, o pegasse agora nas mãos” (ibid., p. 

187). 

A criança desenvolve-se ao seu próprio ritmo, sendo o seu impulso interior a verdadeira força motriz da 

construção do conhecimento e não as exigências dos adultos que a rodeiam. Por outras palavras, “não há 

nada a exigir senão que a criança se desenvolva segundo o seu ritmo, sem as pressões tiranizantes do adulto” 

(Santos, 2003, p. 94). A criança torna-se um ser livre na construção do saber com um professor interior que 

a guia para a revelação da sua personalidade (Montessori, 1987), sendo o motor ativo na sua aprendizagem 

intelectual e emocional na exploração do ambiente através da experimentação ao seu próprio ritmo 

(Dummer & Camozzato, 2021) de modo natural e espontâneo e sem a necessidade de a informação ser 

fornecida pelo educador (Faria et al., 2012).  

O maior exemplo deste aspeto é a capacidade de a criança aprender a falar e dominar a sua língua 

materna pela própria experiência sem a necessidade direta de um educador e seguindo os trâmites da própria 

natureza (Montessori, 1987), enquanto compreende o que a rodeia (Faria et al., 2012). Os anos iniciais de 

vida de uma criança são vitais porque “a única língua que o Homem aprende na perfeição é, sem sombra de 

dúvidas, aquela absorvida durante o primeiro período da infância” (Montessori, 1987, p. 14). Tal como afirma 

Montessori (1987, p. 12), “a criança é dotada de poderes desconhecidos, que podem levar a um futuro 

luminoso”, sendo necessário melhorar a educação com vista à elevação humana. 

O espírito absorvente da criança, que interioriza tudo o que a rodeia desde hábitos e costumes até as 

formas de ação, necessita possuir à disposição um ambiente preparado e adaptado à sua fase de 

desenvolvimento e interesses, permitindo o aperfeiçoamento através da liberdade de expressão. Logo, “nas 

primeiras escolas montadas por Ela, as crianças ingressavam a partir dos três anos e (...) aos cinco anos já 

liam e escreviam, sem que sem que ninguém as tivesse ensinado, diretamente (Faria et al., 2012, p. 5). A 

criança terá o poder de decidir com o que deseja brincar pois o estímulo do desenvolvimento cognitivo tem 

paralelo com o nível de liberdade de autoexpressão da criança, que demonstra as suas capacidades e 

dificuldades e reflete a sua vida sociocultural (Habowski et al., 2020). Contudo, liberdade não é sinónimo de 

abandono porque cabe ao adulto assegurar a qualidade do meio que a rodeia e disponibilizar os materiais 

necessários para o seu pleno desenvolvimento. Embora a liberdade da criança possa levar-nos a pensar que 

será uma sala de aula onde reina a indisciplina, a realidade é que as crianças que são movidas pela motivação 

e pelos seus interesses são mais atentas, calmas e disciplinadas (Santos, 2003).   

A criança torna-se ativa na sua construção cognitiva, emocional e motora e será ela a demonstrar ao 

educador o que necessita e como este pode contribuir positivamente para a sua aprendizagem. Na senda 

deste pensamento, “na escola montessoriana, o professor é, antes de tudo, aquele que observa, no lugar de 

um professor orgulhoso e colérico, devemos ter um professor humilde e plácido” (ibid., p. 95) que dá 

liberdade à criança para explorar o seu potencial integral pois “cada criança nasce com a capacidade de 

aprender se forem dadas oportunidades” (Rodrigues & Oliveira, 2017, p. 143).  

Montessori não esquece o papel do educador e relembra que “todo e qualquer educador pode 
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promover mudanças, porém é necessário querer esta transformação” (Sousa et al., 2014, p. 150), sendo 

fulcral “uma nova educação construtiva” (ibid., p. 142). Ou seja, “o educador não é tido como figura central 

no processo de ensino/aprendizado, ele serve mais como um observador” (Silvestrin, 2012, p. 21) que auxilia 

a descoberta livre do mundo pela criança através de objetos e atividades adequadas para cada uma das fases. 

Identicamente, Rodrigues & Oliveira (2017) afirmam que apesar do adulto ser uma presença constante, 

apenas intervém quando necessário e, no geral, observa e compreende o mundo da criança. Adotando uma 

postura serena, calma e disponível para o diálogo, o adulto deve ser multifacetado na preparação de 

atividades, com uma ação profundamente moral e dedicada e disponibilizar material adequado às fases e 

interesses dos mais pequenos. Por sua vez, Habowski et al. (2020) esclarecem que o professor necessita 

anular as regras convencionais da educação tradicional e promover a troca de conhecimentos, a 

problematização e as relações entre as crianças e com a natureza.  

Maria Montessori procurou que a sua metodologia possuísse uma base científica para a educação que 

permitisse uma verificação científica para cada processo através de uma observação exata por parte dos 

educadores. Esta competência requerida ao educador necessita de aprendizagem já que este manter-se-ia 

mais em silêncio do que no ensino tradicional assente na transmissão de conhecimentos do professor para o 

aluno. Apesar da pedagoga mencionar a precisão das observações e de facto registar as suas observações 

com cuidado, “o essencial do seu trabalho dependia de um talento muito pessoal, único, para manejar e 

interpretar os processos educativos” (Rohrs, 2010, p. 24), assemelhando-se aos posicionamentos filosóficos 

de Pestalozzi, ao invés das abordagens científicas (Rohrs, 2010). 

O educador pode ser, em alguns momentos, outra criança que explica o que já conhece e compreende, 

estimulando uma aprendizagem coletiva (Rodrigues & Oliveira, 2017). Uma criança de três anos de idade 

compreenderá melhor determinada atividade quando explicada, por exemplo, por uma criança de cinco anos 

pois existe entre elas “uma osmose mental natural” (Montessori, 1987, p. 247), Logo, “todos os mais crescidos 

transformam-se em heróis e professores, e os pequeninos seus admiradores” através de um espírito de 

harmonia e fraternidade (ibid.). 

Paras além das influências de Rosseau e Pestalozzi, as ideias de Diderot, presentes na Carta sobre os 

cegos e na Carta sobre os surdos e os mudos, também encontram reflexo na obra de Montessori pelo foco 

atribuído aos sentidos. A pedagoga defende que é possível aprender “unicamente manipulando os dados 

sensoriais que lhes são transmitidos” (Rohrs, 2010, p. 17). Um dos mais importantes contributos de Maria 

Montessori para a educação infantil foi o desenvolvimento de diferentes materiais e atividades de natureza 

sensorial com objetivos claros e adequados a diferentes fases do desenvolvimento, especialmente focados 

no desenvolvimento situado nas duas primeiras fases, ou seja, até ao fim da escola primária (Rodrigues & 

Oliveira, 2017; Silvestrin, 2012) e que serão a base para o seu desenvolvimento intelectual e cognitivo (Santos, 

2003). Os materiais montessorianos de natureza sensorial podem ser agrupados em oito valências. A saber: 

• Sentido tátil através de madeiras com diferentes tamanhos ou diferentes tecidos; 

• Sentido térmico através do uso de tigelas de metal com termómetros associados; 
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• Sentido bárico por meio de pregos de diferentes dimensões; 

• Sentido estereognósico com o uso de tijolos Froebel;  

• Sentido do olfato socorre-se de alimentos e flores;  

• Sentido do paladar explorando o doce, salgado e amargo;  

• Sentido da audição com o uso de diferentes sinos e outros instrumentos sonoros; 

• Sentido visual (Santos, 2003). 

Maria Montessori acrescentou aos materiais sensoriais, exercícios para a vida prática, de linguagem, 

matemática e ciências (Rodrigues & Oliveira, 2017) que, apesar de simples, são atrativos para as crianças nas 

suas experiências diretas de procura e de descoberta (Faria et al., 2012).  

Os materiais para as atividades de vida prática envolvem dobrar roupa, lavar loiça, preparar o lanche, 

varrer o chão ou regar as plantas com o intuito de desenvolver a motricidade fina (Sousa et al., 2014), bem 

como ajudar “no desenvolvimento, na coordenação motora, na disciplina, na independência e no controlo 

dos movimentos” (Faria et al., 2012, p. 12). 

Os cilindros de encaixes sólidos eram destinados a crianças a partir dos três anos com o objetivo de 

preparar os órgãos motores para a escrita e desenvolver o raciocínio de associação, já que a criança precisa 

saber a que encaixe corresponde cada cilindro (Rodrigues & Oliveira, 2017), enquanto os encaixes planos 

simbolizavam as figuras geométricas e permitiam de modo indireto, mas também de modo direto, a 

preparação da escrita por meio do desenho dos contornos e preenchimento dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como alusão aos sinais gráficos, Montessori construiu as letras de lixa colocadas em pequenos cartões 

lisos que permitiam à criança aprender as letras do alfabeto a partir da visão e do tato (Faria et al., 2012). 

Figura 1 - Exemplo de cilindros de encaixes sólidos 
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O material dourado era pensado para a preparação do raciocínio matemático e autonomia através da 

exploração das centenas e dezenas (Sousa et al., 2014). Não obstante o seu sucesso, este material educativo 

não permitia compreender os números decimais e a raiz quadrada. Posteriormente, Lubienska de Lenval 

realizou uma alteração ao material dourado para os moldes atualmente divulgados, dividindo-se num 

pequeno cubo que representa a unidade, a barra equivalente a uma dezena, a placa representativa da 

centena e, por último, o cubo grande que simboliza um milhar. 

O material dourado assume a aritmética e o sistema numérico como uma experiência concreta que 

conduz, gradualmente, ao desenvolvimento do pensamento abstrato (Faria et al., 2012). Por conseguinte, os 

materiais didáticos deviam apresentar uma situação concreta, mas abrir a mente à generalização, ou seja, 

permitir que a criança usasse estas ferramentas noutras situações, induzindo a abstração e aumentando a 

sua capacidade de aprender. (Rohrs, 2010). Num paralelismo entre o concreto e o pensamento abstrato, as 

ações materializadas podem ser apresentadas pelos educadores quando estes percebem a “que algum aluno 

está trabalhando de forma incorreta ou fazendo mau uso do material” (Silvestrin, 2012, p. 24). 

Inicialmente, Montessori (que havia desenvolvido os materiais e jogos usados nas atividades) distribuía 

as ferramentas pelos alunos e no final guardava-os num grande armário trancado, mas depois de um dia a 

professora se ter atrasado e os alunos terem notado que o armário não estava trancado, esta considerou que 

cada criança devia ter à sua disposição os objetos livremente (Silvestrin, 2012). Os materiais de linguagem, 

aritmética e sensoriais ficam disponíveis e ao alcance de todas as crianças que podem escolhê-los de acordo 

com a sua própria motivação e permanecer com os mesmos o tempo que desejarem, enaltecendo a 

liberdade, individualidade e a atividade. A liberdade propiciada à criança dota-a do sentido de 

responsabilidade perante as suas decisões e ações (Faria et al., 2012), dedicando-se ao trabalho que definiu 

para si, o que atribui valor às suas conquistas e criações (Habowski et al., 2020). 

Apesar de semelhante aos notáveis esforços de Rosa e Carolina Agazzi no Il Nuovo Asilo em Mompiano 

na educação das crianças através de experiências concretas centradas nas preferências individuais das 

crianças, Maria Montessori foi realmente pioneira em encorajar o sentido de responsabilidade e 

autodisciplina nas crianças através das suas ações, decisões e conquistas.  

Figura 2 - Material dourado, um dos materiais pedagógicos de Montessori 
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A responsabilidade era construída na manipulação dos materiais didáticos que preparavam 

adequadamente o ambiente circundante à criança para o seu desenvolvimento. Por sua vez, a autodisciplina 

não é algo exigido pelos elementos externos, mas um caminho para a liberdade, seguindo a autonomia geral 

no respeito pelo outro. Se “a liberdade e a disciplina se equilibravam, e o princípio fundamental era que uma 

não podia ser conquistada sem a outra” (Rohrs, 2010, p. 19), as crianças não podiam ser confinadas a um 

espaço ou cadeira, podendo mover-se livremente, mas sem importunar os demais. Em grande medida 

trabalhada pelos exercícios de paciência, de exatidão e de repetição assentes na capacidade da concentração, 

a autodisciplina era promovida em tarefas de meditação que pretendiam desenvolver atitudes ao invés de 

meras competências (Rohrs, 2010). A este propósito, o método montessoriano refere a lição do silêncio 

assente na concentração e autocontrolo, existindo um círculo desenhado no chão para este processo 

(Silvestrin, 2012). 

Apesar das crianças terem a liberdade e direito de escolherem a sua atividade, todos os materiais 

didáticos deviam deixar claro à criança o grau do seu êxito ou permitir-lhe perceber quando está perante um 

erro (Rohrs, 2010). Este é o caso dos cilindros que apenas encaixam em determinada cavidade ou do exercício 

no qual a criança passeava com uma taça cheia de tinta e se esta transbordasse a criança compreendia que 

os seus movimentos não haviam sido suficientemente harmoniosos (Rohrs, 2010). A criança deve ser 

incentivada a saber que o erro faz parte da aprendizagem, mas também a compreender que deve controlar 

o erro sem o auxílio do adulto, e este facto, é que é a verdadeira liberdade (Montessori, 1987).   

O lúdico assume extrema importância pois permite à criança uma aprendizagem social e ajuda-a a 

pensar e a decidir. O brincar livremente, apesar de não ter à priori um objetivo educativo delineado, 

representa uma oportunidade de aprendizagem e “pode aumentar certos tipos de aprendizagem, em 

particular, aqueles que requerem processos cognitivos mais elaborados” (Faria et al., 2012, p. 14) porque a 

criança relaciona a nova informação com os conhecimentos previamente adquiridos. Resgatando a motivação 

e o desejo pela aprendizagem de modo informal, as atividades lúdicas possibilitam a superação dos 

obstáculos, constroem novos conceitos e significados (Faria et al., 2012), privilegiam a imaginação e 

criatividade e enaltecem os processos socio-afetivos, éticos, motores e lógicos (Habowski et al., 2020). 

Portanto, “ao nos apoiarmos na conceção de Maria Montessori, percebemos que cada brinquedo e 

brincadeira criados em seu método tem uma função para auxiliar o desenvolvimento da criança de uma forma 

lúdica” (Faria et al., 2012, p. 2). 

O método Montessori pode ser resumido pela importância atribuída aos estímulos sensoriais e aos 

direitos e necessidades individuais de cada criança, pela primazia dada às diferentes valências em que se deve 

focar a educação (desde a componente intelectual às componentes sociais e emocionais) e por realçar a 

necessidade de se construir materiais específicos para cada objetivo a alcançar e que tornam o ambiente no 

qual a criança está inserida mais atrativo e apelativo para a aprendizagem (Sousa et al., 2014). Assim, 

elencam-se cinco pilares da educação, designadamente:  

• Educação cósmica “difere da educação tradicional, pois tem como objetivo ir muito além da 
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aquisição do conhecimento” (Dummer & Camozzato, 2021, p. 13), na relação com o meio ambiente, 

a natureza e os animais; 

• Educação da linguagem abarca a escrita, a leitura e a produção textual; 

• Vida prática diz respeito a atividades do quotidiano como regar plantas, dar de comer animais e lavar 

a loiça, desenvolvendo a motricidade fina; 

• Educação da matemática através de atividades que envolvam divisão, adição, multiplicação e 

subtração; 

• Educação dos sentidos envolve atividades para compreensão de texturas, cores e sabores (Silvestrin, 

2012).   

Deste modo, é necessário colocar à disposição uma educação cósmica na compreensão do mundo, a 

educação como ciência através da observação da criança pelo professor, promover a autoeducação pois 

todas as crianças são capazes de aprender, preparar o ambiente de acordo com as necessidades de cada 

criança e estruturar um adulto preparado que compreenda as fases de desenvolvimento infantil de modo a 

desenvolver uma criança equilibrada no seu desenvolvimento natural. O professor ou adulto preparado 

orienta o caminho de cada criança na sua procura de respostas através de experiências que dão novos 

significados aos conhecimentos já existentes (Dummer & Camozzato, 2021). 

A educação seria prática na relação com a natureza, no contato com os outros e na compreensão do 

mundo (Habowski et al., 2020) e assumiria o ponto fulcral da sociedade que é responsável por assegurar a 

educação adequada da criança desde tenra idade no respeito pela vida, pelo equilíbrio mental e pela higiene 

física e mental já que “a educação como é concebida hoje, prescinde tanto da vida biológica como da social” 

(Montessori, 1987, p. 19) porque vive centrada em programas pré-estabelecidos, ao invés de priorizar as 

necessidades individuais de cada criança. 

Maria Montessori “é figura de proa do movimento da nova educação” (Rohrs, 2010, p. 11) pela 

importância atribuída à autoeducação, deixando sempre a criança aprender o que faz sentido para si em cada 

momento (Santos, 2003). Segundo afirma Habowski et al. (2020, p. 116) “encontrámos em Montessori os 

caminhos trilhados para a compreensão dos problemas contemporâneos na educação e para atender às 

demandas formativas na democratização do acesso ao conhecimento, reconstrução e interpretação das 

linguagens tecnológicas”. Neste sentido, as tecnologias permitem “aprendizagens abertas, aprendentes e 

sociais, tendo uma dimensão expressiva e criativa de ser apenas um artefacto para cristalizar a 

aprendizagem” (ibid., p. 125). 

2. Evolução tecnológica e a escola 

As organizações educativas podem adotar o conhecimento enquanto “instrumento de opressão e 

dominação” através de um currículo igual para todos os alunos independentemente da sua realidade, o que 

realça as desigualdades (Almeida, 2005, p. 4) ou, através do modelo da Escola Nova, dotar o aluno de uma 

voz ativa, compreendendo a sua realidade através da edificação do conhecimento científico orientado pelo 
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professor.  

Esta ação constitui vários caminhos abertos que não são determinados ou reduzidos pelo professor pois 

este apenas sustenta e apoia a seleção da informação por parte do aluno. As tecnologias podem assumir um 

importante papel neste processo através do seu uso em contexto educativo, designadamente através de 

tecnologias móveis e interativas (Almeida, 2007). Por outro lado, o mundo contemporâneo identifica-se, cada 

vez mais, com os meios tecnológicos devido à sua faceta dinâmica, multifacetada e rica em estímulos. O uso 

das ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem é hoje inevitável porque “a sociedade 

atual é tecnológica, de modo que não é mais possível pensar em educação sem a utilização das tecnologias” 

(Garcia, 2013, p. 25). 

A procura pelo conhecimento e novas informações pode ser auxiliada pelas tecnologias que acrescem 

ao processo de ensino-aprendizagem um maior dinamismo e fortalecem a curiosidade dos alunos (Garcia, 

2013), enquanto trazem o meio externo para as salas de aula. Adotando um novo sentido para o tempo e 

espaço, a digitalização dos processos pedagógicos permite relacionar o conhecimento científico com as 

experiências vivenciadas pelos alunos ao mesmo tempo que incentiva a cooperação na construção do 

conhecimento (Almeida, 2007).  

Não obstante, a riqueza e a inovação desta temática levantam algumas controvérsias, designadamente: 

será benéfica a promoção de uma “realidade artificial” (Conte & Martini, 2015, p. 1193) e de que forma as 

tecnologias podem ser adaptadas adequadamente ao processo de ensino-aprendizagem? Embora as 

tecnologias sejam alvo de opiniões contraditórias porque, apesar de aproximarem as pessoas virtualmente 

(dando origem a novas relações, muitas vezes entre pessoas que de outra forma não se conheceriam) (Silva, 

2009), as isola na vida real, as ferramentas tecnológicas no espaço educativo podem ser utilizadas enquanto 

componente colaborativa, ativa, social, criativa e multicultural (Caetano, 2015).  

2.1.  Enquadramento normativo em Portugal 

O primeiro vislumbre da inserção da tecnologia no sistema educativo português remonta a 1964 com o 

Decreto-Lei n.º 46135 do ministério da educação nacional. O respetivo decreto-lei contempla o Instituto de 

meios audiovisuais de ensino, que ficaria responsável pela difusão do ensino, seguindo as matérias do 

currículo dos diversos níveis de escolaridade e outros programas de natureza educativa com componente 

cultural. Não esquecendo a música, artes plásticas e o teatro, as emissões televisivas e de radiodifusão 

procuravam “promover a elevação do nível cultural e social das camadas populares” e “fomentar a aplicação 

permanente das bases culturais adquiridas na escolaridade obrigatória” (Decreto-Lei n.º 46135, 1964, p. 

1970). 

Como consequência do Decreto-Lei n.º 46135 que consagrava os primórdios da telescola, o Decreto-Lei 

n.º 46136 contemplava o seu regulamento específico já que “estes cursos, quando revistam caráter 

autónomo, isto é, quando não se dirijam a alunos de estabelecimentos de ensino direto, terão de ser seguidos 

através de postos de receção criados para o efeito” (Decreto-Lei n.º 46136, 1964, p. 1972). Os postos de 
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receção dos cursos autónomos podiam estar ou não situados num estabelecimento de ensino particular, 

desde que dotados de uma ou mais salas ligadas a um monitor, com o máximo de vinte alunos por sala. 

As aulas estavam sobre a alçada de monitores com “idoneidade moral e cultural consideradas 

suficientes” cuja função era “assegurar a disciplina, preparar a receção (...), esclarecer dúvidas dos alunos e 

certificar-se do seu aproveitamento” (Decreto-Lei n.º 46136, 1964, p. 1973). A acompanhar as sessões da 

telescola existiam boletins mensais com os resumos das aulas do mês seguinte de modo a servir como 

orientação pedagógica dos monitores e fichas de receção enquanto avaliação do funcionamento dos sistemas 

da receção. 

A telescola não ficou limitada ao ensino das crianças e jovens, tendo assegurado com a Portaria n.º 

21112 (1965, p. 187) “um curso de apoio ao ensino nos cursos de educação de adultos”. Por sua vez, 

abrangeu-se o ciclo preparatório do ensino técnico profissional (englobando o francês), segundo as 

orientações expressas na Portaria n.º 21113. Aos monitores destes cursos era-lhes exigida como habilitação 

mínima o terceiro ciclo do ensino liceal ou um curso médio (Portaria n.º 21113, 1965). 

Volvidos quatro anos, a entidade responsável pela telescola passou a ser designada por Instituto de 

meios audiovisuais de educação e incluía nos seus programas: emissões de acordo com as matérias 

ministradas nos estabelecimentos de ensino, emissões de extensão cultural, cursos autónomos oficiais, 

cursos autónomos não oficiais e emissões de esclarecimento às famílias (Decreto-Lei n.º 48962, 1969). Em 

1981 iniciou-se a redução exponencial do impacto da telescola no processo de ensino-aprendizagem 

português com a organização da rede escolar do ensino primário, preparatório e secundário. No ensino 

preparatório, a telescola deixou de ser usada em casos de superlotação, “devendo, nestes casos, encarar-se 

o problema em termos de aumento da capacidade de acolhimento das respetivas escolas” (Despacho n.º 

446/80, p. 42). 

Paralelamente à reforma do sistema educativo através da Lei de Bases, o IX Governo Constitucional, que 

contava com Mário Soares2 como primeiro-ministro, indicava que, devido à diversidade educativa do nosso 

país, era necessário a organização de um conjunto de medidas através da nomeação de um grupo de estudo 

formado por Joaquim da Silva Carmona, Victor Marcos Duarte de Barros e Fernando Manuel Pontes de 

Carvalho Aparício. O grupo tinha como objetivo apresentar um referencial de equipamentos e pedagogias, 

sensibilizando o público sobre o papel das tecnologias de informação no processo de ensino-aprendizagem. 

Compreendendo que “também no nosso país a tecnologia de informação produzirá impacto no sistema 

educativo que vigora ou noutro que venha, entretanto, a ser estabelecido” (Despacho n.º 68/SEAM/84, p. 

9548), o referencial deveria ter “em consideração a especificidade de algumas das nossas escolas, as atuais 

assimetrias existentes no país e as momentâneas contenções orçamentais” (Despacho n.º 68/SEAM/84, p. 

9548). O parecer deste grupo de trabalho, intitulado Relatório Carmona, foi dado a conhecer em 1985 

(Conselho nacional de educação, 2017), tornando clara a necessidade de formar uma cultura informática 

 
2 Mário Alberto Nobre Lopes Soares (1924 – 2017) foi um advogado e político português que ocupou os cargos de 
primeiro-ministro de Portugal de 1976 a 1978 e de 1983 a 1985 e de presidente da república de 1986 até 1996, sendo o 
cofundador do partido socialista.  
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junto das escolas de modo lento, mas consistente (Sousa, 2006), o que deu “um forte contributo na 

estruturação e implementação da primeira grande iniciativa neste domínio em Portugal, o projeto Minerva” 

(Conselho Nacional de Educação, 2017, p. 178).  

De modo inovador, e coincidindo com a transição do governo de Mário Soares para o X Governo 

Constitucional sobre a responsabilidade do primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva3 com a pasta da educação 

entregue a João de Deus Pinheiro4, foi aprovado o projeto Minerva explanado no Despacho n.º 206/ME/85, 

2ª série, n.º 263, que “constitui o primeiro e mais amplo projeto alguma vez realizado em Portugal na área 

das TIC” (Conselho nacional de educação, 2017, p. 7). A denominação do projeto provém, naturalmente, do 

seu teor: meios informáticos na educação, racionalização, valorização, atualização.  

Devido ao seu importante contributo no âmbito das tecnologias como a criação em 1982 da primeira 

linha de computadores pessoais projetada em Portugal e a criação em 1984 de um curso de informática em 

doze escolas, António Dias Figueiredo5 foi desafiado pelo presidente da Comissão para o desenvolvimento 

das tecnologias da informação, à altura João Cravinho6 a elaborar uma proposta alternativa a uma estrutura 

complexa e de difícil aplicação elaborada pelo secretário de estado adjunto da educação. A este propósito, 

António Dias Figueiredo esclarece que: “discutidos alguns pormenores com o responsável do Gabinete de 

estudos e planeamento do ministério, Ricardo Charters d’Azevedo7, o projeto foi submetido ao ministro, João 

de Deus Pinheiro, e aprovado pelo Despacho n.º 206/ME/85, de 31 de outubro de 1985, que reproduzia, no 

essencial o texto telex” (Conselho nacional de educação, 2017, p. 14). 

O Minerva contou com duas fases de implementação segundo as orientações de Mário Maia e Altamiro 

Machado. Se a fase piloto decorreu até outubro de 1988 orientada por António Dias Figueiredo, a fase 

operacional foi aplicada até meados de 1992, sendo que a “coordenação ficou a cargo de Valadares Tavares8, 

então diretor do GEP” (Conselho nacional de educação, 2017, p. 17). 

Com uma natureza semelhante a outros projetos europeus, procurou-se evitar “graves erros 

 
3 Aníbal António Cavaco Silva (1939 –) é um economista, professor universitário e político português. Como político, 
exerceu o cargo de primeiro-ministro de Portugal, de 6 de novembro de 1985 a 28 de outubro de 1995, tendo sido a 
pessoa que mais tempo esteve na liderança do governo do país desde o 25 de abril. Em 2006 foi eleito presidente da 
república e reeleito nas eleições presidenciais de 2011, terminando em 2016 o seu mandato. 
4 João de Deus Rogado Salvador Pinheiro (1945 –) é um engenheiro químico, político e professor, que assumiu o cargo de 
reitor da Universidade do Minho entre 1984 e 1985. Na área política, João Pinheiro foi secretário de estado da educação 
e administração escolar do VIII Governo Constitucional e, sucessivamente, ministro da educação, ministro da educação e 
cultura e ministro dos negócios estrangeiros no decorrer dos X, XI e XII Governos Constitucionais.  
5 António Dias Figueiredo licenciou-se em 1970 em engenharia eletrotécnica na Universidade do Porto e em 1976 concluiu 
o doutoramento em Computer Science na Universidade de Manchester. Ao longo da sua carreira participou em vários 
projetos europeus como consultor científico para questões de estratégia no uso das tecnologias da informação e da 
comunicação na educação. 
6 João Cardona Gomes Cravinho (1936 –) é um político português que ocupou o cargo de ministro do equipamento, 
planeamento e administração do território no XIII Governo Constitucional. 
7 Ricardo Charters d'Azevedo (1942 –) é um engenheiro eletrotécnico condecorado com o grau de grande-oficial da 
Ordem do Infante D. Henrique, tendo assumido o cargo de alto funcionário da Comissão europeia entre 1988 e 2004 e a 
função de diretor geral no ministério da educação entre 1983 e 1988. 
8 Luís Valadares Tavares (1946 –) é professor catedrático de investigação operacional e engenharia de sistemas, tendo 
exercido vários cargos públicos, tais como: diretor geral do GEP, diretor do Programa de informatização de escolas do 
Banco mundial, gestor do PRODEP, vice-presidente do Conselho de educação da OCDE e coordenador nacional de 
programa EURYDICE. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_do_Minho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
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estratégicos e organizacionais” através de “um modelo (...) original, muito distinto dos tradicionais” 

(Conselho nacional de educação, 2017, p. 17). Assim, o projeto foi aplicado descentralizadamente em cinco 

polos, nomeadamente Coimbra, Braga, Porto, Aveiro e Lisboa, sobre a mentoria do professor doutor António 

Dias de Figueiredo da Faculdade de ciências e tecnologia da Universidade de Coimbra. Somando ao lugar de 

mentor, a coordenação contava com nomes sonantes como doutor Sérgio Machado dos Santos e o 

engenheiro Ricardo Charters d’Azevedo (Despacho n.º 206/ME/85), sendo implementado durante nove anos 

pelo Gabinete de estudos e planeamento (GEP) e pelo Departamento de programação e gestão financeira 

(DEPGEF). 

Não obstante contemplar apenas cinco polos, todas as instituições que se identificassem com o projeto 

podiam associar-se aos polos já constituídos ou “propondo a sua constituição em polo adicional” (Despacho 

n.º 206/ME/85, p. 10704). Na segunda fase do projeto verificou-se um número crescente de polos que 

aderiram ao Minerva e no ano letivo 1989/1990 abrangeram-se seiscentas e quarenta e quatro escolas, 

quinze mil professores e sessenta mil alunos, procurando “motivar alunos e promover a interdisciplinaridade 

e o trabalho dentro e fora do curriculum formal” (Gomes, 2010, p. 15), desde o pré-escolar até ao 12º ano de 

escolaridade. 

Os equipamentos utilizados no decorrer do projeto não se limitaram a um único fabricante, de modo a 

não condicionar a construção de projetos pedagógicos autênticos. Este dado é corroborado por António Dias 

Figueiredo que afirma: “o governo francês, por exemplo, enviou a Portugal o adjunto do seu ministro da 

educação com a incumbência de me convencer a adotar o equipamento daquele país (...) a nossa recusa foi 

perentória” (Conselho nacional de educação, 2017, p. 15).  

O projeto Minerva assumiu impacto internacional com o EDITE 87 que simboliza a entrada de Portugal 

na Comunidade europeia a 1 de janeiro de 1986, com parcerias entre as universidades portuguesas e sul-

americanas, através da participação no European Pool of Education Software (Sousa, 2006) e na Unesco pela 

mão do seu mentor, eleito vice-presidente para a Europa Ocidental do Programa intergovernamental de 

informática (Conselho nacional de educação, 2017).  

Na sequência do projeto Minerva, responsável por lançar as sementes quanto à implementação das TIC 

na educação, em 1990 foi desenvolvido o projeto Informática para a vida ativa (I.V.A.) (Cardoso, 2013). O 

projeto I.V.A. remonta ao ano letivo de 1990/1991, tendo concluído em 1992. Ao abrigo do projeto Minerva, 

procurava-se garantir que os alunos do 12º ano tinham acesso a um laboratório de informática munido dos 

programas UNIX e MS-DOS (Gomes, 2010).  

Os projetos informáticos dos alunos do 12º ano eram orientados por professores com formação 

complementar sobre sistemas operativos e em cooperação com organizações do contexto social (Gomes, 

2010). Assim, o projeto I.V.A. abrangeu vinte e oito escolas secundárias e “cerca de trezentos professores e 

seis mil alunos” (Conselho nacional de educação, 2017, p. 180) no ano letivo 1991/92, em grupos de quinze 

a vinte e quatro alunos, mas com caráter opcional e recorrendo ao financiamento do Minerva. 

“Desde que as redes do projeto I.V.A. foram instaladas que se começaram a tecer considerações sobre 

outras hipóteses de formação de professores do ensino secundário, com formadores que fossem 
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professores” (Gomes, 2010, p. 22), dando origem ao projeto Foco e ao projeto Forja.  

O projeto Foco foi implementado pelo Despacho n.º 299/ME/92 de modo a garantir a formação contínua 

dos professores no que concerne à adoção de novas metodologias e atividades pedagógicas com recurso às 

TIC. Contudo, este projeto evidenciou que as formações eram muitas vezes descontextualizadas da realidade 

sala de aula. Por outras palavras, os “interesses instalados comandam os respetivos centros de formação e 

as suas ofertas formativas, completamente afastados das necessidades dos professores ou dos problemas 

das escolas” (Gomes, 2010, p. 24). 

Por sua vez, em 1993 foi lançado o projeto Forja cuja amplitude em tenra idade foi reduzida para cerca 

de sessenta escolas devido à indisponibilidade financeira do governo vigente (Gomes, 2010). Assim, a 

iniciativa teve um impacto a nível nacional reduzido, “centrando a sua atuação essencialmente nas regiões 

de Lisboa, Alentejo e Algarve” (Sousa, 2006, 15). Em todo o caso, o objetivo cimeiro era dotar as escolas 

secundárias de ferramentas digitais, tais como o Word, Excel, Pagemaker, Corel Draw, Harvard Graphics, 

Toolbook, AutoCad, Degem, Procomm Plus, Visual Basic, entre outros (Gomes, 2010).  

Segundo afirma José Alberto Rodrigues, embora o sucesso alcançado pelo projeto Minerva, “quando 

terminou em 1994, observou-se um hiato de dois anos entre o término do projeto Minerva e a próxima 

grande iniciativa, o programa Nónio-Século XXI” (Conselho nacional de educação, 2017, p. 179).  

Durante o XIII Governo Constitucional, sobre a alçada do ministro da educação Eduardo Carrega Marçal 

Grilo9, o primeiro-ministro António Guterres10 promulgou em Diário da República a 29 de outubro de 1996 o 

Despacho n.º 232/ME/96. O referido despacho estruturava o projeto Nónio-Século XXI que homenageava 

Pedro Nunes (1502-1578) que havia sido um ilustre cosmógrafo do rei D. Sebastião e inventor do nónio 

(Sousa, 2006). O nónio é “um instrumento de medida de grande precisão” (Despacho n.º 232/ME/96, p. 

15011) e, de modo idêntico, as tecnologias representariam instrumentos rigorosos para o conhecimento 

(Sousa, 2006). 

Como consequência do projeto Minerva que realçou a necessidade de elaborar uma estratégia ou 

quadro da ação que implementasse as tecnologias da comunicação no âmbito educativo, designadamente 

de caráter científico e pedagógico, e respondendo ao contexto da época, o projeto tinha com “vista a criação 

de uma escola informada e aberta ao mundo” (Despacho n.º 232/ME/96, p. 15011). Logo, “permitiu um 

reforço no equipamento informático das escolas, formação de docentes, produção de software educativo, 

criação de páginas e material educativo, participações em redes de comunicação e integração das TIC no 

quotidiano das escolas” (Cardoso, 2013, p. 16). 

O programa, aplicado entre 1996 e 2002 (Cardoso, 2013), encontrava-se estruturado em quatro 

 
9 Eduardo Carrega Marçal Grilo (1942 –) é licenciado em engenharia mecânica pelo Instituto superior técnico da 
Universidade técnica de Lisboa, mestre em mecânica aplicada pelo Imperial College da Universidade de Londres e 
doutorado em engenharia mecânica. Atualmente é administrador da Fundação Calouste Gulbenkian e vice-presidente e 
administrador-delegado da Partex Oil and Gás. 
10 António Manuel de Oliveira Guterres (1949 –) é um engenheiro, político e diplomata português. Após exercer o cargo 
de primeiro-ministro de Portugal entre 1995 e 2002, exerceu o cargo de alto-comissário das Nações Unidas para os 
refugiados e desde 2017 ocupa o lugar de secretário-geral da Organização das Nações Unidas. 
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subprogramas, designadamente: 

• Aplicação e desenvolvimento das TIC; 

• Formação em TIC; 

• Desenvolvimento de software pedagógico; 

• Cooperação entre os países (Despacho n.º 232/ME/96).  

Se o primeiro subprograma visava a acreditação de centros de competência, o segundo subprograma 

procurava ações de formação que satisfizessem as necessidades de competências. Por sua vez, o terceiro 

subprograma assentava na dinamização do setor editorial e na abertura de um concurso nacional para 

aquisição de material de apoio educativo digital enquanto o quarto subprograma focou-se no incentivo à 

organização de palestras, congressos e simpósios (Despacho n.º 232/ME/96). 

A este propósito, em 1997 e 1998 organizaram-se dois concursos nacionais para aplicação das TIC, que 

resultaram no apoio a quatrocentos e trinta projetos educativos que incluíam oitocentas e cinquenta escolas 

desde o pré-escolar até ao ensino secundário (Gomes, 2010).  

No decorrer do ano letivo 2001/2002 o Departamento de avaliação prospetiva e planeamento do 

ministério da educação no âmbito do programa Nónio-Século XXI em parceria com o centro de competência 

Softciências e a Universidade de Coimbra colocou em prática um estudo relativo ao uso das tecnologias de 

informação pelos professores de todos os graus de ensino, à exceção do ensino superior, do âmbito privado 

e público de Portugal Continental. Assim, concluiu-se que embora os professores usem o computador para 

tarefas escolares, o seu uso em atividades com os alunos era reduzido. Para além disso, “a internet é mais 

usada por professores do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário, sendo também mais usada 

pelos professores do sexo masculino e pelos professores mais novos” (Paiva et al., 2003, p. 1). 

Paralelamente ao programa Nónio-Século XXI foram colocados em prática alguns programas assentes 

no uso da internet, designadamente:  

• Projeto Uarte - internet na escola aplicado de 1997 a 2003 tinha como objetivo disponibilizar, em 

articulação com a Portugal Telecom, um computador com acesso à internet na biblioteca de cada 

escola (Cardoso, 2013). Não obstante terem sido conectadas rapidamente todas as escolas de 

segundo e terceiro ciclo de índole pública e privada, só no final do ano de 2011 foi possível abranger 

as oito mil quatrocentas e quatro escolas do primeiro ciclo existentes no país (Sousa, 2006); 

• Projeto Internet@CB1, explanado no Decreto-Lei n.º 140/2001 de 24 de abril, promovia a 

“utilização educativa da internet pelos professores e alunos deste ciclo de ensino” (Gomes, 2010, 

p. 44) através de um acompanhamento pedagógico por parte das instituições de ensino superior 

(cerca de quatro visitas pontuais). Financiado pelo Programa operacional sociedade do 

conhecimento, o projeto certificava competências e orientava a publicação de páginas web (Gomes, 

2010; Sousa, 2006).  

Entre 1995 e 1999 o ministério da educação enfatizou o programa Edutic que incluía seis subprogramas 

com o intuito de criar software educativo, fornecer formação inicial e contínua aos professores em TIC, 
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potenciar a partilha de experiências e a cooperação internacional, usar bases de dados, promover a 

investigação tecnológica e recorrer ao apoio de centros de competência (Conselho nacional de educação, 

2017; Gomes, 2010). No entanto, o projeto “não avançou mercê das circunstâncias de um governo que estava 

a chegar ao fim do seu mandato e de um outro que acabava de assumir o poder e necessitava de refletir 

sobre os projetos em curso” (Brandão, 1996, citado por Gomes, 2010, p. 26). 

A OCDE, em 2001, defendeu o uso das tecnologias na educação por razões económicas, dado que o 

mercado de trabalho é profundamente tecnológico, por razões sociais porque a participação ativa na 

sociedade depende do uso destas ferramentas e, finalmente, por motivos pedagógicos já estes recursos 

motivam os alunos para a aprendizagem e fornecem uma experiência enriquecedora, permitindo um acesso 

instantâneo à informação (Caetano, 2015). 

A 18 de janeiro de 2001, durante o mandato do primeiro-ministro António Guterres e do presidente da 

república Jorge Sampaio11, foi promulgado o Decreto-Lei n.º 6/2001 que procedia à reorganização do 

currículo do ensino básico, defendendo a utilização das tecnologias de informação e comunicação enquanto 

“valorização da diversidade de metodologias e estratégias de ensino” (Decreto-Lei n.º 6/2001, p. 260). Por 

sua vez, no artigo 6.º defende-se que o uso das tecnologias representa uma formação transdisciplinar cujas 

competências básicas devem ser certificadas. 

Com o agrupamento das escolas segundo o Despacho n.º 13313/2003 (2ª série) do ministério da 

educação, as escolas de ensino básico mediatizado foram completamente extintas, podendo no ano letivo 

2003/2004 ainda lecionar o sexto ano. O processo de extinção era articulado entre as direções regionais de 

educação e as câmaras municipais, contemplando “excecionalmente, em situações devidamente 

fundamentadas pelo diretor regional de educação respetivo e autorizadas por despacho do secretário de 

estado da administração educativa, as escolas de ensino básico mediatizado (...) lecionar o quinto ano 

durante o ano letivo de 2003/2004, podendo funcionar, neste caso, até ao final do ano letivo de 2004/2005” 

(Despacho n.º 13313/2003, p. 10187). 

De modo a combater a recessão económica do país e reduzir as desigualdades, em busca da 

competitividade e inovação, foi constituída a Unidade de coordenação do plano tecnológico (UCPT) na 

resolução do Conselho de ministros n.º 92/2005, de 20 de maio.  

O Plano tecnológico visava estimular “a criação, a difusão, a absorção e o uso do conhecimento em 

Portugal como alavanca do desenvolvimento económico sustentado” (Conselho de ministros n.º 190/2005, 

p. 7089), restaurando “equilíbrios macroeconómicos fundamentais, mas também condicionantes do caráter 

estrutural, nomeadamente ao nível da qualidade do capital humano e das instituições, que limitam o 

potencial de inovação e adaptabilidade da economia aos choques a que inevitavelmente está exposta” 

(Conselho de ministros n.º 190/2005, p. 7090).  

 
11 Jorge Fernando Branco de Sampaio (1939 – 2021) licenciou-se em direito pela Faculdade de direito da Universidade de 
Lisboa, onde desenvolveu uma relevante atividade académica, iniciando, assim, uma persistente ação política de oposição 
à ditadura. Jorge Sampaio foi investido no cargo de presidente da república a 9 de março de 1996 e novamente a 14 de 
janeiro de 2001, para um novo mandato. 
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A 18 de setembro de 2007 (Bento, 2011) o XVII Governo Constitucional considerou que as organizações 

educativas não podiam ficar excluídas do plano tecnológico porque “é essencial valorizar e modernizar a 

escola (...) e consolidar o papel das tecnologias da informação e da comunicação enquanto ferramenta básica 

para aprender e ensinar nesta nova era” (Conselho de ministros n.º 137/2007, p. 6563). Acompanhando a 

inserção das tecnologias na educação levada a cabo em toda a Europa e com o objetivo cimeiro de “colocar 

Portugal entre os cinco países europeus mais avançados na modernização tecnológica do ensino em 2010” 

(Conselho de ministros n.º 137/2007, p. 6564), foram aprovadas as linhas orientadoras do Plano tecnológico 

da educação.  

Se a escola é um foco de inclusão digital dos alunos através de infraestruturas informáticas e da 

introdução da disciplina de TIC, o estudo de diagnóstico do ministério da educação, sob a tutela de Maria de 

Lurdes Rodrigues12, verificou que existiam três problemas, designadamente a velocidade lenta de internet, a 

necessidade de integrar as TIC em todas as áreas de aprendizagem por meio de conteúdos educativos digitais, 

a falta de formação digital dos professores e a urgência de digitalizar os processos de gestão escolar. 

Deste modo, foram definidos seis objetivos essenciais a atingir entre 2007 e 2010. A saber: 

• Conseguir um computador para cada dois alunos com acesso à internet; 

• Garantir às escolas o acesso à internet a uma velocidade não inferior a 48 Mbps; 

• Estender o uso das tecnologias a 25% das aulas; 

• Determinar endereços de correio eletrónico para todos os alunos e professores; 

• Certificar as competências digitais de, pelo menos, 90% dos docentes; 

• Garantir a frequência das TIC a 50% dos alunos.  

Para alcançar estes objetivos, o governo propôs dotar as escolas de um kit tecnológico no qual se 

incluíam quadros interativos, vídeo-projetores e impressoras e aumentar a velocidade e segurança de acesso 

das escolas à internet de banda larga em todo o espaço educativo através da implementação de pontos de 

acesso sem fios nas salas de aula, salas de estudo e zonas de convívio. Ainda no âmbito da tecnologia, são 

desenvolvidos os projetos cartão eletrónico do aluno para pagamentos e controlo de assiduidade, bem como 

a dotação de um sistema de alarme e videovigilância com monitorização local e remota. No âmbito dos 

conteúdos, destacam-se: 

• Projeto mais-escola.pt enquanto complemento ao ensino convencional, contemplando a criação de 

uma comunidade educativa de ensino à distância (Conselho de ministros n.º 137/2007). Segundo 

Costa (2011) esta iniciativa foi fundamental para estimular o uso das tecnologias com fins 

pedagógicos, privilegiando a criatividade, autonomia, componentes de cariz prático, trabalho 

colaborativo e envolvimento da comunidade. Entre as diversas propostas colocadas em destaque 

verificam-se as menções a blogs, videocasts, portfólios digitais, robots, storytelling, mas também a 

 
12 Maria de Lurdes Reis Rodrigues (1956 –) é uma professora universitária e política portuguesa. Entre 2005 e 2009, foi 
ministra da educação do XVII Governo Constitucional, tendo realizado diversas reformas particularmente controversas 
como a reforma da carreira docente e da avaliação de desempenho dos docentes.  
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construção de recursos educativos com o objetivo de partilhar virtualmente e englobar outros 

contextos; 

• Projeto escola simplex de modo a “aumentarem a eficiência da gestão e da comunicação entre os 

agentes da comunidade educativa, generalizar a utilização de sistemas eletrónicos (...) e melhorar 

o acesso à informação escolar” (Conselho de ministros n.º 137/2007, p. 6574).  

O Plano tecnológico da educação focou-se na formação dos docentes através de um programa de 

certificação de competências digitais (projeto Formação Pro) e desenvolveu um projeto-piloto de avaliação 

eletrónica dos alunos no que concerne a provas de diagnóstico e de aferição. Por último, no que concerne ao 

investimento e financiamento, estava previsto o uso de investimento público, financiamento comunitário e 

parcerias com o setor privado, o reforço dos benefícios para mecenatos tecnológicos e a redução das 

assimetrias nas escolas de menor recurso através de um fundo para a inclusão na educação (Conselho de 

ministros n.º 137/2007). 

Segundo a análise de quatrocentos e oitenta e três relatórios, na sua maioria pertencentes à direção 

regional do Norte, as mudanças implementadas permitiram novas oportunidades pedagógicas e 

organizacionais, a valorização da dimensão de ensino-aprendizagem, o trabalho em equipa que dinamizou o 

ambiente das escolas e agrupamentos, o crescimento de comunidades de aprendizagem e o investimento 

dos Centros de formação e de competência na formação dos indivíduos no domínio das TIC. Não obstante, 

são evidentes duas fraquezas, nomeadamente: a lenta adesão dos docentes às tecnologias e a falta de 

disponibilidade para uma real implementação por parte dos coordenadores de TIC devido à acumulação de 

funções (Bento, 2011).  

Dentro do Plano tecnológico da educação levou-se a cabo o programa e.oportunidades, e.escola, 

e.professor, e.oportunidades e e.escolinha (Conselho de ministros n.º 51/2008) com o intuito de capacitar os 

indivíduos de um computador com acesso a banda larga através de condições especiais, ou seja, “generalizar 

o uso de computadores e da internet entre os docentes, os alunos e as respetivas famílias” (Gomes, 2010, p. 

64). Os programas tinham como intenção o combate à infoexclusão, a promoção de uma economia 

competitiva, o uso do computador como apoio educativo e a aposta numa sociedade do conhecimento com 

elevada mobilidade (Conselho de ministros n.º 51/2008). 

Se o programa e.oportunidades direcionava-se aos cidadãos adultos, o programa e.escola era orientado 

para os alunos e o programa e.professor focava-se em todos os docentes do ensino pré-escolar, básico e 

secundário (Conselho de ministros n.º 51/2008). “No final de (...) 2009, já tinham sido distribuídos mais de 

um milhão de computadores no âmbito do programa e.escola e do programa e.oportunidades, e mais de 

trezentos e setenta mil computadores Magalhães13 no âmbito do programa e.escolinha” (Gomes, 2010, p. 

65).  

O sucesso inegável da iniciativa resultou em “prémios e menções internacionais bem como 

 
13 O Magalhães constituía o primeiro computador de baixo custo de origem portuguesa cujo nome era uma “homenagem 
ao grande navegador português” (Conselho nacional de educação, 2017, p. 186). 
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demonstrações de interesse por parte de diversos países que pretendem conhecer a experiência portuguesa” 

(Conselho de ministros n.º 51/2008, p. 1619), resultando no alargamento dos benefícios aos alunos do 11º e 

12º ano de escolaridade e aos alunos com necessidades educativas especiais com ofertas adaptadas às suas 

particularidades sem custos adicionais (Conselho de ministros n.º 51/2008). 

Devido ao reconhecimento nacional e internacional do programa e.escola, a 13 de janeiro o ministro 

José Sócrates14 promulgou em Diário da República, 1ª série, n.º 27 de 8 de fevereiro a resolução do Conselho 

de ministros n.º 12/2011 que estipulava a continuação do projeto numa nova fase, intitulada e.escola 2.0 

(Conselho de ministros n.º 12/2011).  

Com o objetivo de permitir a continuidade de acesso a computadores com banda larga, incentivar a 

criação de conteúdos educativos e estimular o uso de redes de nova geração (Esteves, 2011), era fomentada 

a “competitividade da economia portuguesa, através da formação dos portugueses com recurso a tecnologias 

avançadas” (Conselho de ministros n.º 12/2011, p. 700). O programa e.escola 2.0 devia seguir as seguintes 

diretrizes: “inexistência de encargos a suportar pelo Orçamento do Estado, alargamento a outros agentes 

económicos que demonstrem interesse em integrá-lo, garantia de evolução tecnológica nos equipamentos e 

serviços (...) e simplificação do modelo e das condições de acesso” (Conselho de ministros n.º 12/2011, p. 

701). 

A Unesco considerou em 2014 que, visando uma educação para todos através do uso de tecnologias 

móveis nos contextos educacionais, era necessário avaliar as vantagens ou desafios do uso das tecnologias 

na educação, inseri-las nas políticas educacionais (evitando as proibições que anulam a reforma educativa e 

limitam a inovação) e compreender como as tecnologias podem ser um complemento à forma de ensino-

aprendizagem existente (Unesco, 2014).   

Embora as tecnologias móveis não sejam, nem possam ser, os responsáveis pela educação, são uma 

ferramenta valiosa de auxílio e apoio aos professores. Deste modo, “estudantes e professores, de 

Moçambique à Mongólia, estão usando aparelhos móveis para conversar, acessar valiosos conteúdos 

educacionais, compartilhar informações com outros estudantes, obter apoio de seus colegas e instrutores e 

facilitar a comunicação produtiva” (Unesco, 2014, pp. 10-11). As tecnologias móveis têm permitido o 

florescimento de projetos que levam conteúdos e programas educacionais a zonas geograficamente isoladas 

e complementam os processos já existentes para a qualidade da educação de forma individualizada e pessoal. 

Por outras palavras, “os aparelhos móveis e inteligentes podem oferecer aos estudantes maior flexibilidade 

para avançar em seu próprio ritmo e seguir seus próprios interesses, aumentando potencialmente sua 

motivação” (Unesco, 2014, p. 15).  

Com o despoletar da pandemia e a necessidade de uma rápida adesão às ferramentas digitais enquanto 

possibilidade de ensino à distância de emergência, em Portugal o Conselho de ministros n.º 30/2020 procurou 

analisar a confiança dos professores na utilização das ferramentas digitais. O relatório Confiança dos docentes 

 
14 José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (1957 –) é um engenheiro técnico e político português. Em 2005 ganhou as 
eleições com maioria absoluta, tornando-se apto para assumir o cargo de primeiro-ministro de Portugal e nas eleições 
legislativas de 2009 foi eleito para um segundo mandato.  
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na utilização do digital na transição para o ensino à distância, realizado com mais de noventa e nove mil 

professores, e tendo por base o Quadro europeu de competência digital para educadores, esclareceu que 

muitas práticas digitais foram mantidas e preservadas após o término do ensino a distância e que os docentes 

se sentem confiantes na utilização de ferramentas e aplicações nas suas práticas pedagógicas devido às 

inúmeras ações de formação frequentadas no âmbito da integração digital (Ministério da educação, 2021). 

Contudo, é importante explanar a origem e as características essenciais do Quadro europeu de 

competência digital para educadores (DigcompEdu). O DigcompEdu surgiu da consciencialização de muitos 

estados-membros da União Europeia de que os educadores necessitam dominar competências digitais 

específicas de modo a melhorar a qualidade da educação. Assim, são consideradas vinte e duas competências 

básicas organizadas em seis áreas complementares. A saber: 

• Uso de ferramentas digitais em ambiente profissional na interação com alunos, professores e 

encarregados de educação;  

• Criação e partilha de recursos digitais para aprendizagem;  

• Gestão da utilização das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem; 

• Estratégias digitais para melhorar a avaliação;  

• Estratégias digitais centradas nos alunos;  

• Promoção das competências tecnológicas dos alunos (Lucas & Moreira, 2018). 

Enquanto referência geral para “desenvolvedores de modelos de competência digital, como sejam os 

estados-membros, governos regionais, agências nacionais e regionais relevantes, as próprias instituições 

educativas e prestadores de formação profissional públicos ou privados” (Lucas & Moreira, 2018, p. 9), o 

educador pode situar-se em seis níveis distintos quanto ao seu domínio tecnológico e digital.  

O primeiro e segundo níveis, designados Recém-chegado e Explorador, respetivamente, concernem 

práticas digitais básicas, enquanto no nível Integrador e no nível Especialista os educadores são capazes de 

ampliar as suas práticas. Nos últimos dois níveis, denominados Líder e Pioneiro existe uma relação crítica 

sobre as práticas tecnológicas vivenciadas e a transformação e adoção de novas estratégias digitais (Lucas & 

Moreira, 2018).  

A realidade social não pode continuar circunscrita ao contexto externo à escola. Paralelamente ao que 

acontece nos restantes países da União Europeia e compreendendo a “quantidade de informação que 

atualmente se produz que coloca em causa um sistema de ensino que se baseia na simples transmissão de 

conhecimentos adquiridos” (Despacho n.º 206/ME/85, p. 10703), no âmbito nacional, o ministério da 

educação tem procurado a digitalização da escola, ocupando, segundo Caetano (2015, p. 295), “um dos 

primeiros lugares europeus em termos de disponibilização de tecnologias” no contexto educativo. 

2.2. Introdução das tecnologias na educação 

Desde a pré-história que o Homem procura transformar a realidade natural através da técnica de modo 

a desenvolver formas de proteção e subsistência. A técnica, tal como o conceito da tecnologia, provém do 
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verbo grego tictein que significa criar e produzir, traduzindo um raciocínio que resulta na produção de valor 

por meio de ferramentas, utensílios ou máquinas.  

Inicialmente, as tecnologias ou criações do Homem dependiam da sua experiência e do meio que o 

rodeava mas, com a era dos descobrimentos, as tecnologias começaram a depender não só da técnica, mas 

também da ciência (Santos, Alves & Porto, 2018). Se compreendermos que as tecnologias não concernem 

apenas o uso instrumental de ferramentas, mas englobam todos os “produtos e equipamentos resultantes 

de estudos, planejamentos e construções” (Garcia, 2013, p. 29), podemos afirmar que as tecnologias existem 

desde os primórdios do ser humano, se bem que em consonância com as necessidades do Homem em 

determinada época histórica, enquanto construção social, económica, organizacional e cultural (Almeida, 

2007; Santos et al., 2018). Logo, as tecnologias envolvem crenças e valores gerados pela sociedade e cultura 

do contexto envolvente, “não existindo a relação de causa e efeito entre tecnologia, cultura e sociedade e 

sim um movimento de ciclo de retroação” já que “as tecnologias são produto de uma sociedade e de uma 

cultura” (Almeida, 2007, p. 3). 

A tecnologia, cujo termo possui uma natureza polissémica recheado de significados de acordo com o 

seu contexto (abarcando artefactos, processo de criação ou conhecimento sobre uma técnica) pode ser 

classificada como organizadora, simbólica ou física (Almeida, 2007; Santos et al., 2018). A tecnologia 

organizadora concerne as ferramentas que permitem a adaptação ao meio, incluindo “a gestão e o controlo 

da aprendizagem, a disciplina, a gestão da atividade produtiva, das relações humanas e das técnicas de 

mercado” (Santos et al., 2018, p. 49). Por sua vez, a tecnologia simbólica diz respeito à linguagem oral e escrita 

e a tecnologia física é representada pelos materiais, máquinas e instrumentos físicos e palpáveis. Não 

obstante estas três configurações, a tecnologia engloba não só o lado instrumental, mas também o caráter 

racional que permite transformar progressivamente a sociedade e o sistema cultural, de modo a melhorar as 

ações e os processos das diferentes áreas da sociedade e suprimir as necessidades contínuas dos indivíduos 

(Santos et al., 2018). 

As tecnologias sempre acompanharam o Homem ao longo dos anos e, embora a indústria 

cinematográfica se inspire na supremacia do mundo tecnológico sobre o ser humano, este é o principal 

agente evolutivo que se supera a cada inovação (Garcia, 2013). As tecnologias, cada vez mais presentes no 

nosso quotidiano, marcam a digitalização dos serviços e produtos, substituem em diversas situações o 

Homem em atividades físicas e cognitivas e abrem possibilidades a um novo leque de profissões (Conselho 

nacional de educação, 2017). Tais avanços incitam a uma sociedade em rede (Bento, 2011) que “deixou de 

ser um futuro distante para se transformar no presente” (Rodrigues, 2012, p. 1678) e trazem mudanças 

profundas para a vida da sociedade e para as relações (Conselho nacional de educação, 2017; Garcia, 2013). 

Por outras palavras, “a ubiquidade das tecnologias mudou profundamente quase todos os aspetos das nossas 

vidas: a forma como comunicamos, como trabalhamos, como aproveitamos o nosso tempo de lazer” (Lucas 

& Moreira, 2018, p. 12).  

Com a revolução industrial despoletou uma “sociedade informacional” (Silva & Correa, 2014, p. 25) e 

atualmente o ser humano possui ao seu dispor o acesso a novas informações de forma imediata através das 
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tecnologias (Garcia, 2013). A facilidade de acesso à informação conduz a sociedade à construção e produção 

do conhecimento, muitas vezes de modo coletivo e compartilhado, através do uso de linguagens complexas, 

signos e códigos (Santos et al., 2018). Sublinhando novas formas de pensar (Conselho nacional de educação, 

2017; Garcia, 2013), as tecnologias simbolizam um bem social, individual e coletivo, e uma ferramenta de 

competitividade estratégica (Silva, 2009; Silva & Correa, 2014). 

Constituindo uma das explicações mais significativas para a evolução do Homem num mundo cada vez 

mais global e em rápida transformação, as tecnologias invadiram os diversos contextos sociais e a escola não 

deve ser exceção (Silva & Correa, 2014). De facto, se toda a sociedade vive cercada pelos benefícios das 

ferramentas tecnológicas, a educação não pode ser excluída (Garcia, 2013). As organizações educativas 

precisam fazer a ponte de ligação entre as tecnologias e a educação (Oliveira, Gandini & Delgado, 2008), 

enquanto dão resposta às exigências da sociedade contemporânea e quebram com o paradigma e conceções 

de ensino convencional e tradicional que limitam e condicionam o sistema educativo (Conte & Martini, 2015; 

Lopes & Grandela, 2016).  

O avanço das tecnologias faz com que o ensino tradicional não apresente os resultados académicos que 

se procura, sendo estes pautados pela apatia e desmotivação dos alunos (Silva & Correa, 2014). A nova 

geração, designada por Silva (2009) de net generation, já nasceu rodeada pelas tecnologias ricas em estímulos 

visuais e sonoros, próxima e instantânea e o professor, diversas vezes, perde a atenção dos seus alunos para 

este mundo mais dinâmico e interativo. Ou seja, a escola não acompanha o que acontece no meio externo e 

não se adapta à realidade dos alunos (Oliveira et al., 2008). De forma similar, Silva & Correa (2014, p. 27) 

afirmam que, não obstante o interesse e curiosidade dos alunos pelas ferramentas tecnológicas, “muitas 

escolas e professores ainda se baseiam em metodologias arcaicas”, tornando a sala de aula “um espaço 

bafiento, irrelevante” ao qual os alunos “devem evitar ou sobreviver-lhe com o mínimo de interação” (Gomes, 

2014, p. 39). 

A desmotivação demonstrada pelos alunos encontra solução com o uso das ferramentas tecnológicas 

que “melhoram os níveis de concentração, de organização, do empenho, da participação e do interesse do 

aluno pelo trabalho desenvolvido em sala de aula” (Lemos, 2011, citado por Caetano, 2015, p. 300) e 

introduzem “novas possibilidades curriculares ao nível organizacional, dos conteúdos e das metodologias de 

trabalho de ensino e de aprendizagem” (Bento, 2011, p. 30). Assim, é importante que se tire partido das 

vantagens das tecnologias no processo de aprendizagem dos alunos (Oliveira et al., 2008), recorrendo a novos 

ideais e formas de ensinar ou aprender (Conte & Martini, 2015) a fim de despertar o interesse e motivação 

dos alunos (Gomes, 2014).  

Segundo dados apresentados pela Unesco (2014) as vantagens do uso das tecnologias em educação são 

inúmeras, designadamente, permite um feedback mais rápido quanto à forma de realizar determinada tarefa 

porque facilita a comunicação e a troca de informações, não se limita à sala de aula (sendo possível usar as 

ferramentas a qualquer hora e em qualquer lugar, interligando a aprendizagem formal e informal) e 

rentabiliza o tempo de aula pois, como algumas tarefas são efetuadas em casa, a sala de aula torna-se um 

local de reflexão e de discussão crítica das temáticas. Ademais, incentiva o trabalho colaborativo e a criação 
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de comunidades de estudantes, permite a aquisição de conteúdos complementares à aprendizagem realizada 

na sala de aula e ajuda crianças com deficiências.  

Para Coll et al. (2006, citado por Rodrigues, 2012) as ferramentas tecnológicas podem ser usadas no 

contexto educativo como suporte e apoio do professor, como auxiliar ao trabalho em grupo e como regulação 

dos alunos que refletem sobre o seu desempenho. Como o contexto pandémico veio comprovar, as 

tecnologias permitem ultrapassar os obstáculos físicos, criando ambientes virtuais de diálogo entre 

professores e alunos e interação entre alunos. De modo assíncrono, os professores tornam-se mais presentes 

no processo de aprendizagem individual, inovando o sistema educativo convencional (Rodrigues, 2012). 

Identicamente, Conte & Martini (2015, p. 1992) explicam que as tecnologias na educação permitem uma 

conexão às redes globais de aprendizagem, a “desterritorialização do conhecimento, aproximação virtual das 

pessoas, a interconexão de performances globais, as aprendizagens formadas coletivamente e a curiosidade 

pelo conhecimento”, enquanto quebram a monotonia da planificação das aulas, desde que adaptadas às 

necessidades do processo de ensino-aprendizagem. 

O uso das tecnologias por si só não é uma garantia de modernização e de melhoria da qualidade de 

ensino15 (Garcia, 2013), já que a “introdução de novas tecnologias na sala de aula tem uma longa história de 

insucesso” (Gomes, 2014, p. 19) assente numa natureza geralmente conservadora de controlo e gestão, 

realizando poucas alterações ao longo dos anos em função da inovação e criatividade (Silva, 2009). Para tal, 

basta observar que, embora o livro remonte ao século XV, até há pouco tempo os alunos deviam tirar notas 

das informações transmitidas pelos professores, recorrendo-se às fotocópias apenas em 1960 e iniciando-se 

o uso do retroprojetor em meados de 1950 (Gomes, 2014).  

Permitindo momentos de reflexão, organização do pensamento e de análise, “as tecnologias possuem 

um papel profundo na educação”, mas apenas se aplicadas “com o objetivo de melhorar a qualidade de 

ensino” (Garcia, 2013, p. 36). Por outras palavras, o uso das ferramentas digitais não assegura o fim dos meios 

tradicionais de ensino nem dá resposta à melhoria da educação se o professor não tiver uma formação que 

o permita fazer um bom uso destes meios (Garcia, 2013).  

Almeida (2007, p. 6) salienta que, além da componente instrumental, é fundamental incentivar o 

letramento porque “devido ao processo atual de integração de distintas tecnologias em um mesmo artefacto 

há que desenvolver diferentes letramentos para lidar com tais instrumentos” e adotar métodos educacionais 

que privilegiem a autonomia e a construção livre do conhecimento assente na interação, na reflexão e na 

formação socio-histórica. De outra forma, as tecnologias trarão “poucas contribuições para o 

desenvolvimento de novas aprendizagens” (Almeida, 2007, p. 8).  

Tal como afirma Garcia (2013, p. 38) “a educação sozinha não tem condições de atender à demanda da 

sociedade atual sem se aliar às tecnologias e a realidade do acesso às tecnologias não soluciona os atuais 

desafios nesse âmbito” já que apenas podem mudar o foco da supremacia do professor para a supremacia 

 
15 A educação de qualidade permite agregar valor ao discurso social, ao crescimento económico e às formas de 
comunicação, desenvolvendo criticamente o ser humano e tornando-o flexível às aceleradas e constantes transformações 
(Silva & Correa, 2014). 
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do material que transmite conhecimento (Almeida, 2007). Embora o uso das tecnologias possa ser 

compreendido como “um novo potencial intelectual” (Santos et al., 2018, p. 45), levanta-se a questão: como 

é que a tecnologia pode ser utilizada eficazmente no processo educativo? 

As instituições educativas são representadas por duas opções distintas em resposta à realidade 

tecnológica (Santos et al., 2018). Se, algumas organizações têm colocado em prática pequenas alterações, 

como a introdução progressiva das tecnologias para a apresentação dos conteúdos de modo mais atrativo 

(mas mantendo o currículo), algumas organizações adotaram mudanças significativas, abandonando a 

organização curricular formal e permitindo, com a presença das tecnologias, que cada aluno construa o 

conhecimento ao seu ritmo, individualmente ou em grupo, como “instrumento de libertação e emancipação 

humana” (Almeida, 2007, p. 4) através de diversos projetos, atividades, experiências e desafios (Santos et al., 

2018).  

A verdadeira vantagem das tecnologias tem lugar quando o aluno pode assumir um lugar central num 

processo de autoaprendizagem colaborativa (Almeida, 2007), contrariando uma cultura vincada assente na 

transmissão de conhecimentos por parte do professor na qual, mesmo quando existem alguns vislumbres da 

introdução das ferramentas tecnológicas, são reproduzidos “no virtual o modelo centralizador no conteúdo 

e no professor” (Silva, 2009, p. 2). Apenas desta forma é possível adotar uma nova cultura de sala de aula 

sustentada na aprendizagem digital e interativa. 

Por sua vez, os conteúdos programáticos da matriz curricular devem contrariar as metodologias 

tradicionais já obsoletas e serem explanados de modo inovador (Oliveira et al., 2008), alimentando “no 

estudante uma curiosidade permanente” (Gomes, 2014, p. 21) e instaurando “uma educação que esteja em 

comunhão com as mudanças que ocorrem diariamente no mundo” (Lopes & Grandela, 2016, p. 115). Os 

filmes, documentários, computadores e a internet contemplam componentes visuais, informacionais, digitais 

e imagéticas enquanto comunicação multidirecional (Almeida, 2007) e disponibilizam o acesso a novos 

conhecimentos. Segundo Silva & Correa (2014, p. 23), a “tendência da educação contemporânea é firmar a 

necessidade de que o educando deve vivenciar a aprendizagem em sala de aula de forma mais dinâmica e 

significativa” já que se o contexto vivenciado pelas anteriores gerações não é o mesmo da atualidade, os 

jovens de hoje não aprendem do mesmo modo (Santos et al., 2018).  

Com uma valência interativa e dinâmica, as tecnologias podem contribuir de forma valiosa e profunda 

para uma aprendizagem mais significativa e crítica, “sendo aliada e não vilão” (Oliveira et al., 2008, p. 39) e 

relacionando o mundo exterior da escola vivenciado e sentido pelos alunos e o contexto pedagógico. Ou seja, 

“a inserção das tecnologias em sala de aula torna-se uma estratégia que aproxima o discente da realidade” 

(Santos et al., 2018, p. 46) e permite “trazer, para o espaço físico da escola, não só o bairro e a cidade, mas 

também o mundo inteiro, em tempo real, com suas múltiplas ideias, pessoas e acontecimentos” (Santos et 

al., 2018, p. 51). As tecnologias na educação permitem que o aluno percecione na prática um conteúdo 

teórico ou tenha uma experiência real sobre o mundo (Garcia, 2013), incorporando um caráter mais 

autónomo (Rodrigues, 2012) através da contextualização e apropriação em função da construção de 

conhecimento (Silva & Correa, 2014).  
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Conciliadas com uma nova postura quanto à formação e desenvolvimento das aprendizagens (Garcia, 

2013), as ferramentas digitais devem “fazer parte de um processo educativo e não constituírem 

momentos/espaços isolados de ensino-aprendizagem” (Bento, 2011, p. 30). A este propósito Paiva et al. 

(2003, p. 1) consideram que a integração das tecnologias no contexto educativo ainda requer um longo 

caminho até que surjam “nas escolas de uma forma sistemática e planeada, em vez de pontual e espontânea”. 

A utilização da tecnologia na educação não tem como objetivo passarmos de um regime presencial para um 

sistema à distância (como foi necessário no contexto pandémico), mas tornar possível uma troca contínua de 

conhecimento e informação, alterando-se práticas em prol da qualidade da construção do saber.  

As tecnologias não podem estar dissociadas da escola pois este é um espaço fundamental para 

“promover o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos por meio da 

aprendizagem de saberes e modos de ação” (Santos et al., 2018, p. 49). No entanto, a escola, que se pretende 

mais digital, deve focar-se no trabalho social de limar as desigualdades de acesso às ferramentas tecnológicas, 

reduzindo a exclusão digital de alguns alunos. Isto é, “eliminando (...) todas as barreiras que possam existir, 

sejam elas sociais, culturais ou intelectuais” (Garcia, 2013, p. 30), já que “promover a literacia digital e o uso 

das tecnologias na educação para todos é pois da maior relevância” (Conselho nacional de educação, 2017, 

p. 7). 

2.3. Principais desafios 

Num mundo profundamente globalizado no qual a informação assume especial relevância, as 

organizações educativas procuram equilibrar o seu papel na educação das gerações mais jovens com os 

interesses dos alunos, tornando as aulas mais dinâmicas e os conteúdos programáticos mais aliciantes 

(Oliveira et al., 2008). O uso de tecnologias na educação, apesar de abrir horizontes e potenciar novas formas 

de aprendizagem contemporâneas, levanta alguns desafios que importa compreender e analisar, 

nomeadamente no que concerne à formação tecnológica dos professores, ao respeito pelo contexto e meio 

social e familiar do aluno e à seleção das ferramentas e programas mais adequados e profícuos para o 

trabalho entre os professores e os alunos (Caetano, 2015). 

Gomes (2014) elenca diversas limitações inerentes e presentes no uso das tecnologias, designadamente: 

• Alguns estudos apontam que a velocidade da leitura no ecrã de computador é mais baixa 

comparativamente à leitura em papel devido à incapacidade de resolução. Embora a Microsoft tenha 

limitado esta condicionante através da tecnologia clear type, o problema permanece pela natureza 

dos próprios ecrãs; 

• As hiperligações presentes nos mais variados artigos científicos são removidas rapidamente. De 

facto, no estudo Going, going, gone: lost internet references publicado em 2003 na revista Science 

concluiu-se que 13% das referências de um artigo estão inativas ao fim de vinte e sete meses após a 

publicação; 

• A fiabilidade e qualidade da informação presente na internet é um dos aspetos mais suscetíveis de 
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crítica no contexto educativo, sendo imprescindível os alunos verificarem a fonte das informações, 

comparando os dados e verificando os erros, de modo a evitar um falso conhecimento; 

• Embora as editoras facultem atualmente aos professores materiais digitais adicionais presentes no 

seu portal, o processo de ensino-aprendizagem continua centrado no uso do manual da disciplina.  

Por sua vez, Costa (2011) e Caetano (2015) realçam a necessidade de se alterar a estrutura e organização 

interna da escola pois as tecnologias exploram formas de partilha e incentivam à construção de uma rede de 

escolas. Os autores salientam ainda que é necessário a “existência de estratégias adequadas para que 

aconteça uma verdadeira aprendizagem apoiada pelas tecnologias” (Caetano, 2015, p. 306) através da 

consolidação de políticas educativas que respondam ao desenvolvimento tecnológico amplamente 

vivenciado fora do contexto das organizações educativas.  

Se os alunos dominam o uso de diversos meios tecnológicos, na maior parte das situações não os usam 

adequadamente para o seu saber (Oliveira et al., 2008) porque os limitam a uma racionalidade 

instrumentalizada de automanipulação. Os meios tecnológicos devem servir como ferramentas puramente 

técnicas para o trabalho individual, o percurso académico e o sucesso (Conte & Martini, 2015) sob perigo que 

a constante estimulação sensorial proveniente das tecnologias limite em grande escala “os processos mentais 

relacionados com lógica, a análise e a abstração” (Santos et al., 2018, p. 55) e torne refém a capacidade de 

pensar, de refletir sobre a informação e de imaginar e representar o mundo real (Conte & Martini, 2015). 

Assim, cabe aos professores serem capazes de orientar o seu uso, abrindo espaço a processos intuitivos, 

associativos e refletivos (Santos et al., 2018).  

Na esteira de Lopes & Grandela (2016, p. 116) “as tecnologias inseridas no campo educacional originam 

uma imprescindível reflexão sobre o ensino” e a qualidade do mesmo, já que tornam a aprendizagem mais 

dinâmica, incitando um papel ativo dos alunos e uma modificação da práxis dos docentes. Na senda deste 

pensamento, importa explorar qual o papel e dificuldades sentidas pelos docentes nesta nova encruzilhada.  

2.3.1. O Professor 

Com base no paradigma da Escola Nova, o uso de ferramentas tecnológicas e digitais no contexto 

educativo pode ser frutífero, mas “não basta colocar os equipamentos nas salas de aula” (Rodrigues, 2012, 

p. 1681). Ou seja, “embora, existem bons investimentos na compra e instalação de equipamentos eletrónicos 

nas escolas, sabe-se que é importante o bom uso destes de forma contextualizada e atrativa a fim de que 

realmente estimulem (...) a capacidade intelectual dos alunos de forma participativa e contínua” (Lopes & 

Grandela, 2016, p. 123). 

Similarmente, Corrêa (2013, p. 24) salienta que é necessário capacitar os professores porque se “não 

houver um trabalho concomitante de qualificação dos professores, para que um verdadeiro projeto 

pedagógico se construa” de nada vale o investimento realizado na colocação de equipamentos digitais nas 

escolas. “Nesta circunstância, faz-se necessário refletir sobre como a inserção das novas mídias sem uma 

formação e preparação dos docentes pode influenciar na desconstrução do real papel das escolas” (Lopes & 

Grandela, 2016, p. 120).  
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Os professores, para além das suas necessidades digitais de cariz pessoal e profissional, necessitam 

possuir competência digital com o intuito de demonstrar aos alunos o seu uso criativo e proveitoso em função 

da aprendizagem (Unesco, 2014), já que “os educadores são exemplos para a próxima geração” (Lucas & 

Moreira, 2018, p. 15). Para tal, os professores necessitam estar familiarizados com as capacidades das 

tecnologias (Lucas & Moreira, 2018) e constantemente atualizados quanto ao mercado tecnológico e 

pedagógico. Apenas através de capacitação e formação (Caetano, 2015), os professores aproveitar as 

vantagens dos meios digitais na dinamização das aulas e se sentirem “seguros na utilização desses recursos” 

(Garcia, 2013, p. 44). 

De outra forma, os professores irão utilizar a tecnologia para “fazer coisas velhas de formas novas, ao 

invés de transformar e melhorar as abordagens de ensino e aprendizagem” (Unesco, 2014, p. 33). Logo, 

“muitos estados-membros já desenvolveram ou estão atualmente no processo de desenvolvimento e revisão 

de referenciais, ferramentas de autoavaliação e programas de formação para orientar a formação de 

educadores” (Lucas & Moreira, 2018, pp. 12-13). Cabe às universidades introduzir as aprendizagens 

tecnológicas no seu currículo, dotando os docentes de soluções e permitindo que tirem o maior partido das 

ferramentas digitais, incluindo aquelas mais versáteis e complexas (Unesco, 2014), através de formações 

formais, mas também informais na colaboração entre os professores, enquanto grupo de investigação 

(Gomes, 2014).  

As formações em contexto permitem que o professor reflita, partilhe experiências e experimente 

estratégias para superar as dificuldades já que a “associação simultânea entre situações de formação e de 

trabalho permeadas pela reflexão propicia a compreensão da práxis integradora dessas duas situações 

associadas pela teoria” (Almeida, 2007, p. 11). O bom uso destas ferramentas de modo contextualizado e 

adequado através da capacitação contínua dos professores, permite que as práticas educativas sejam 

reinventadas todos os dias enquanto ajuda a consolidar conteúdos e conhecimentos (Lopes & Grandela, 

2016).  

O que se pretende com a inserção das tecnologias no ensino é a adoção de um método mais objetivo e 

realista de aprendizagem de modo a acompanhar as mudanças sociais e de hábitos, reduzindo o caráter 

tradicional empregue até à data (Garcia, 2013). Muitos são os agentes educativos que fincam posição perante 

a intrusão das tecnologias nas formas de ensino porque sentem que estas ferramentas podem ser um meio 

de os substituir e que a sociedade deixará de reconhecer o seu profundo contributo, mas “não se trata de 

substituir as escolas por computadores e os professores por vídeos” (Corrêa, 2013, p. 23). Os professores são 

fundamentais e, embora as suas inseguranças, são impossíveis de substituir (Garcia, 2013), mas não deixa de 

ser evidente as potencialidades das tecnologias complementadas com as práticas tradicionais (Lopes & 

Grandela, 2016). 

A relação entre as tecnologias e os professores pode ser, segundo Rosales & Magalini (2007, citados por 

Garcia, 2013, p. 40) organizada em quatro tipologias. A saber: 

• Deslumbrados são acérrimos defensores do uso das tecnologias, estão em constante atualização e 
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só consideram aspetos positivos quanto ao uso destas ferramentas; 

• Apocalípticos consideram que as tecnologias são a razão de diversos problemas da sociedade e que 

aprisionam o ser humano; 

• Indiferentes vivem acomodados à sua forma de atuação e não pretendem abraçar mudanças;  

• Conscientes compreendem os benefícios e os prejuízos inerentes ao uso das tecnologias, procuram 

aprender constantemente e adaptam a sua práxis. 

Se todos os professores são capazes de trabalhar com as tecnologias16, o objetivo é termos professores 

conscientes nas organizações educativas que, mais do que dominar as ferramentas, respondam às 

necessidades da geração tecnológica, alavanquem as mudanças pedagógicas e melhorem as suas práticas 

com a ajuda complementar dos meios digitais (Lucas & Moreira, 2018). Por outras, palavras, a introdução das 

tecnologias na educação não se resume às aulas sobre o uso de programas informáticos já que tal seria 

redutor, mas foca-se, sobretudo, em usar as ferramentas digitais de modo pedagógico nos “processos 

dialógicos de ensinar, aprender e construir conhecimento para enfrentar os problemas da vida e do trabalho” 

(Almeida, 2007, p. 2), sustentando o desenvolvimento educacional dos alunos (Oliveira et al., 2008). 

O uso das tecnologias no âmbito educativo não deve ser apenas norteado pela necessidade de inclusão 

digital, reduzindo as desigualdades socioeconómicas, mas também pela descoberta de novas formas de gerar 

e construir conhecimento (Silva & Correa, 2014). Assim, o professor é chamado a traduzir um novo paradigma 

(Caetano, 2015) que define uma escola distinta e revitalizada, compreendendo a realidade vivenciada na 

sociedade globalizada e envolvendo os educandos no conhecimento científico enquanto espaço privilegiado 

para a formação do ser humano. Para que o professor seja um elemento capaz, o sistema educacional mais 

do que o responsabilizar pelo desempenho obtido pelos alunos, deve ser formado para as mudanças 

educacionais, dotando-o de capacidade evolutiva e criativa.  

Os professores são a peça cimeira para esta transformação e processo de evolução do ambiente escolar 

e educativo, assumindo novos deveres e um papel mais rico em conteúdo que permite aos alunos tirarem 

partido dos recursos tecnológicos de modo profícuo e abrirem portas a novas formas de comunicação e de 

diálogo através de um processo crítico (Silva & Correa, 2014).  

No entanto, a transformação depende significativamente da forma como o professor compreende o 

processo de ensino-aprendizagem, da sua capacidade de adaptação às mudanças da sociedade e, 

consequentemente, de como se sente perante estas ferramentas - ora ameaçado, ora privilegiado (Lopes & 

Grandela, 2016). A escola, mais especialmente o professor como mediador, poderá “perder o medo de ousar, 

de rever suas práticas, de se perceber como sujeito inacabado e processar sobre si mesmo uma atividade 

 
16 Embora muitos autores defendam que os professores são resistentes à adoção das tecnologias na sua práxis 
profissional devido à idade geral avançada do corpo docente que os faz manter “uma estrutura repressiva, controladora 
e repetidora” (Silva, 2009, p. 4), o Relatório Anual do National Telecommunications and Information Agency dos Estados 
Unidos da América aponta que, apesar de ser prática menos frequente na população com mais de cinquenta anos, as 
razões estão mais internamente relacionadas “com as práticas quotidianas de cada um, do que com uma suposta 
dificuldade dos mais velhos em se adaptar” (Corrêa, 2013, p. 25). 

 



  37 

 

criativa de construção e reconstrução dessas práticas perante os alunos” (Silva & Correa, 2014, p. 34). 

Como consequência do uso das tecnologias na sala de aula, e seguido do movimento da Escola Nova, o 

processo educativo é reestruturado e o aluno abandona o papel de mero observador (Santos et al., 2018). O 

aluno passa a ser o foco e os professores são os mediadores entre a aprendizagem e as tecnologias (Almeida, 

2007; Garcia, 2013). Por outras palavras, o professor através de uma abordagem autónoma do aluno na 

construção do conhecimento assente em projetos individuais ou coletivos orientados não apenas para “um 

fenómeno informativo ou comunicativo (...), mas sim um instrumento de desenvolvimento cognitivo, que 

permita a transformação da informação em conhecimento” (Rodrigues, 2012, p. 1682), torna-se o negociador 

e facilitador entre as tecnologias e recursos e os alunos, orientando o que o aluno precisa de aprender, por 

meio de uma educação não convencional (Silva & Correa, 2014). 

Neste caso, os alunos são os produtores de conteúdo e geram a informação que guardam enquanto 

comunidades de práticas e participações colaborativas, orientadas pelo professor, que dão o outro a 

conhecer ao mesmo tempo que se geram conceitos e signos (Almeida, 2007), numa simbiose entre o espaço 

da aula e os espaços virtuais que permitem “abrir a escola para o mundo e, também, trazer o mundo para 

dentro da escola” (Santos et al., 2018, p. 57). Estas comunidades virtuais tornam óbvio, em muitos 

momentos, um choque geracional entre os jovens que vivem embrenhados pela realidade virtual e alguns 

indivíduos de gerações anteriores, cujas ferramentas tecnológicas ainda são um labirinto. Ou seja, entre 

alunos e professores (Silva, 2009). A este propósito, Silva & Correa (2014, p. 31) afirmam: “percebe-se que 

para esse educador ainda é muito difícil aceitar essa enchente de mudanças que, inicialmente, ao invés de 

contribuir, acaba por desnortear muitos setores da humanidade”. 

Em todo o caso, o professor deixará de transmitir a informação para a memorização por parte do aluno 

e abarcará novas valências (Garcia, 2013). Guiando e orientando o aluno (Santos et al., 2018) de acordo com 

a sua realidade significativa, o professor chama a sua atenção para as diferentes dimensões e valências 

presentes na temática em investigação, enquanto integra as diferentes ferramentas digitais (Almeida, 2007). 

Deste modo, os alunos questionam as suas escolhas, aumentam a sua autoperceção, pensam criticamente 

os conhecimentos adquiridos e refletem sobre a integração social. 

A sociedade disponibiliza uma ampla panóplia de informação proveniente dos meios digitais que 

necessita ser selecionada e organizada (Garcia, 2013). Este trabalho pode ser desempenhado pelo professor 

em prol de um conhecimento fiel, sólido e científico que traga significado para o aluno ao mesmo tempo que 

eleva o saber (Lopes & Grandela, 2016), limitando o uso incorreto destas ferramentas sem objetivo e reflexão. 

Este pensamento é compartilhado por Lucas & Moreira (2018) que defendem que os jovens diversas vezes 

não estão dotados de competências para o uso eficaz das ferramentas digitais, ou seja, não são digitalmente 

competentes e, por isso, as políticas europeias reconhecem a importância de oferecer orientações com 

enfoque na cidadania digital com vista a garantir que a atual geração de alunos recorra às ferramentas 

tecnológicas de modo crítico, reflexivo, criativo e profícuo. 

Assim, é função do professor incitar a seleção da informação, reflexão crítica sobre os assuntos, atuação 

ativa, compreensão da informação fidedigna, procura de soluções e respostas para os problemas e 
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posicionamento científico de cada aluno (Garcia, 2013; Silva & Correa, 2014), associando a escola com a vida 

real (Oliveira et al., 2008). As tecnologias devem permitir que os alunos se tornem “melhores cidadãos, não 

apenas ao nível da aquisição de conhecimentos escolares, mas sobretudo, na sua relação com o mundo 

(Caetano, 2015, p. 301), contrariando o vincado sistema educativo de cariz convencional que produz cada vez 

menos resultados e não encontra paralelismo com as vivências dos alunos. 

O professor compreenderá como gerir as transformações do mundo em redor, as vantagens e limitações 

das ferramentas tecnológicas e as realidades do aluno que constroem o seu conhecimento a fim de 

interpretar a relação escola-tecnologia, já que “se a escola não estiver bem preparada para receber tudo isso, 

vai acabar tendo que competir em vez de agregar” (Silva & Correa, 2014, p. 31) porque a tecnologia “traz 

consigo inúmeras possibilidades, dentre elas algumas capazes de desvincular o aluno do estudo” (Lopes & 

Grandela, 2016, p. 122). 

Por sua vez, os professores são incitados a usar a criatividade em prol da aprendizagem, recorrendo as 

meios digitais “como apoio ao processo de ensino-aprendizagem e não em substituição do professor, como 

muitos pensam” (Garcia, 2013, p. 27). Motivando alunos e professores, as tecnologias derrubam as limitações 

dos espaços sociais e educativos, garantem a inovação, conectam e permitem uma interação constante e 

interativa entre os agentes educativos (criando um elo de ligação com os mesmos) e despertam o interesse 

dos educandos (Conte & Martini, 2015; Garcia, 2013; Lopes & Grandela, 2016; Silva & Correa, 2014). O 

interesse comum e partilhado entre o aluno e o professor irá aliciar o aluno para os conteúdos programáticos 

e o professor, compreendendo o aumento do nível de motivação, estará mais recetivo a inovar na sua práxis, 

tal bola de neve (Lopes & Grandela, 2016). 

 O professor pode apresentar os conteúdos temáticos de forma diversa e aliciante desde que se adote 

não só aquisição de sistemas digitais, mas também, novas metodologias que contrastem com as aulas 

expositivas nas quais o professor é o transmissor do conhecimento (Garcia, 2013). Para tal, os professores 

necessitam de ter um extenso à-vontade sobre diferentes programas e ferramentas, não limitando o âmbito 

da ação ao uso do e-mail, classroom ou folhas de cálculo, mais a título pessoal do que em interação com os 

alunos na sala de aula (Caetano, 2015). Por outras palavras, “sua prática pedagógica se fundamenta na 

conceção de design emergente que incorpora as mudanças contextuais ao currículo que se reconstrói na 

ação” (Almeida, 2007, p. 7). 

Concluindo, este paradigma é desafiante porque implica planear cuidadosamente as atividades, os 

objetivos e as ferramentas, ou seja, “articular a gestão de sistemas com as dimensões tecnológica, pedagógica 

e teórico-metodológica” (Almeida, 2007, p. 9). O professor, para além do domínio instrumental de 

ferramentas digitais, é chamado a compreender como os suportes tecnológicos podem solucionar questões 

do seu dia a dia, constituir experiências significativas e traduzir uma reinterpretação das situações, o que 

implica um caminho longo recheado de ambiguidades, diferentes conceções de tempo e espaço e motivação 

na construção de novos valores e crenças enquanto cultura da escola (Almeida, 2007). 
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3. Ferramentas 

O avanço tecnológico na sociedade entra na sala de aula na maior parte das vezes pelas mãos dos 

próprios alunos e a sua presença no contexto educativo é cada vez mais vincada, independentemente da 

tentativa das escolas em ignorar esta realidade. O espaço da aula deixou de ser constituído por quadros de 

giz e carimbos e contempla, hoje, uma panóplia de ferramentas digitais, tais como o computador, a internet 

e as plataformas digitais, que possibilitam a construção do conhecimento em ação das mais diversas formas 

(Santos et al., 2018). 

3.1. O computador 

O computador deve a sua história à necessidade da sociedade em calcular, remontando a sua evolução 

ao abáco. Ou seja, a um sistema simples, mas eficiente, de realizar cálculos. 

Mais tarde, em 1638, o padre William Oughtred desenvolveu uma régua com valores pré-calculados, 

com modelo semelhante a um relógio, que permitia a multiplicação de valores elevados. Como a régua 

funcionava apenas com os valores pré-calculados que estavam presentes, o matemático Bleise Pascal 

construiu uma calculadora mecânica em 1642 designada por Máquina de Pascal. No entanto, a máquina 

revelou dificuldades em realizar diferentes operações e foi adaptada, em 1672, por Gottfried Leibnitz de 

modo a ser capaz de somar, subtrair, dividir e calcular a raiz quadrada (Marreira & Jeronymo, 2012). 

Em 1822, a Máquina das Diferenças de Charles Babbage revolucionou a sociedade por apresentar ideias 

muito avançadas para o seu tempo, mas devido a limitações financeiras, o projeto demorou muitos anos a 

realmente ser colocado em prática. A lógica moderna do sistema de numeração deve a sua forma a Georges 

Boole, sendo usado até aos dias de hoje. Basicamente, são utilizados apenas o número 0 e o número 1, sendo 

que “o número 1 tem significados como: ativo, ligado, existente, verdadeiro e por outro lado o número 0 

representa o inverso: não ativo, desligado, não existente, falso” (Marreira & Jeronymo, 2012, p. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Máquina de Pascal 
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A partir dos primórdios do computador até aos dias de hoje, podemos destacar seis gerações de 

computadores, divididas cronologicamente e que nos permitem compreender os modelos atuais de 

funcionamento. A primeira geração recorreu a um modelo de válvulas (tubo de vidro a vácuo, contendo 

elétrodos) e guardava a informação em cartões perfurados e em linhas de retardo de mercúrio. Os primeiros 

computadores surgiram em meados de 1940, contando com o contributo de Zuse, Stibitz17 e Aiken. 

Konrad Zuse desenvolveu uma nova tipologia de máquina de calcular cuja patente foi registada em 1936 

e concluída em 1938. Esta máquina, designada de Z1, foi o primeiro computador programável conhecido, 

recorrendo a um sistema binário e a um ponto flutuante. Embora o insucesso desta máquina porque nunca 

funcionava, o Z1 deu origem a um novo projeto designado Z2 (interrompido pela ida de Zuse para a guerra), 

posteriormente ao Z3 que contava com a ajuda do engenheiro Helmut e do governo alemão e, finalmente, 

ao Z4 que foi utilizado em 1949 pela Escola Politécnica de Zurique para a formação dos primeiros informáticos 

(Borges & Silva, 2020). 

Por sua vez, George Stibitz, com a ajuda de Williams dos Laboratórios Bell, desenvolveu o Complex 

Computer Model I em meados de 1939. O Model I realizava operações aritméticas complexas através de um 

sistema codificado internamente, não sendo necessário os terminais estarem próximos do computador. De 

facto, em 1940 na American Mathematical Society em New Hampshire, o terminal foi conectado ao 

computador presente nos Laboratórios Bell em Nova Iorque. Ceruzzi (2003, p. 136) ressalva a importância 

deste feito, afirmando que “such remote acess do digital equipment would not occur again for tem years”. 

A partir deste momento existiu uma constante evolução até ao Model V. Se o Model II, lançado em 1943, 

recorria a “paper tape for input, output, and simple sequences of operations related to interpolation of 

functions” (Ceruzzi, 2003, p. 136), o Model III e Model IV apresentavam maior capacidade de memória (de 

dez números) e foram usados no contexto militar, sendo instalados, em 1944, no Fort Bliss (Texas) e, em 

1945, no Laboratório de Pesquisa Naval em Washington (Ceruzzi, 2003). Finalmente, o Model V, construído 

entre 1946 e 1947 e instalado na National Advisory Committee for Aeronautics na Virgínia e no Balistic 

Research Laboratory em Aberdeen, contava com memória de trinta números, aritmética de ponto flutuante 

e dez toneladas (Borges & Silva, 2020; Ceruzzi, 2003). Embora lento, comparativamente ao ENIAC, o Model V 

conseguia funcionar sem supervisão e adiantar o trabalho de computação durante a ausência dos 

trabalhadores porque era configurado de modo que diversos problemas fossem codificados. Assim, quando 

um erro fosse detetado na resolução de um problema, o equipamento mudaria de fita e iniciaria a resolução 

de um problema distinto (Ceruzzi, 2003). 

Por último, muitos investigadores consideram que o primeiro computador digital surgiu pelas mãos de 

Howard Aiken em parceria com uma equipa da IBM. O Mark I pesava cerca de cinco toneladas, possuía 

milhares de componentes e quilómetros de cabos (Borges & Silva, 2020). 

 
17 Em 1965, Stibitz e Zuse receberam o prémio alemão Harry H. Goode Memorial (Jezierski & Rance, 2012). 
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Não obstante, os computadores mais significativos entre 1940 e 1952 foram o ENIAC, o EDVAC, o 

UNIVAC I e o SEAC (Marreira & Jeronymo, 2012).   

Com a guerra, os Estados Unidos da América criaram um Laboratório de Pesquisa Balística no qual se 

calculava as tabelas de disparos associadas a cada nova arma. Ou seja, eram equacionadas as trajetórias de 

acordo com o ângulo, a distância, a densidade do ar e a velocidade do vento. Este processo era um caminho 

moroso para os matemáticos envolvidos, tendo sido substituídos por analisadores diferenciais e, ainda assim, 

o exército americano não conseguia dar resposta às necessidades (Atkinson, 2014).  

John Mauchly, que estava diretamente envolvido na elaboração destas tabelas matemáticas, propôs 

com o auxílio do estudante de pós-graduação John Presper Eckert e recorrendo ao projeto inacabado de John 

Atanasoff (Borges & Silva, 2020) o desenvolvimento de um computador digital eletrónico concebido com 

tubos de vácuo que agilizasse o processo de análise balística. Financiado pelo exército americano, o Eletronic 

Numerical Integrator and Computer foi construído na Moore School of Electrical Engineering da Universidade 

da Pensilvânia (Atkinson, 2014). O ENIAC continha dezoito mil tubos de vácuo, trinta toneladas, 65 m² de 

área, uma velocidade de 100 KHz e 200 bits de memória RAM (Borges & Silva, 2020; Marreira & Jeronymo, 

2012), bem como alguns problemas da operacionalidade pois as válvulas quebravam. A este propósito 

Atkinson (2014, p. 3) esclarece que “the ENIAC’s longest continuous period in full operation was only five 

days”. 

Não obstante, o ENIAC foi um avanço em relação a todas as máquinas mecânico-analógicas, recorrendo 

a configurações padrão de chaves e switches, sendo “considerado o primeiro computador eletrónico de uso 

geral totalmente funcional construído no mundo” (Borges & Silva, 2020, p. 48). 

Em meados de 1944, o matemático Von Neumann juntou-se à equipa do ENIAC, publicando o esboço 

de uma atualização e aprimoramento, designado Primeiro rascunho do relatório do projeto EDVAC. Não 

obstante este relatório trazer a público os conceitos explorados por toda a equipa, Von Neumann apoderou-

Figura 4 - Howard Aiken e o computador Mark I 
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se dos louros de conceitos brilhantes, tais como: memória de dados e instruções, unidade de cálculo nos 

dados e unidade de controlo que selecionava alternativas (Borges & Silva, 2020). 

Logo, o EDVAC (Electronic discrete variable computer) de 1949, apesar de manter o seu aspeto 

gigantesco, possuía cem vezes mais memória interna do que o ENIAC e recorria a linhas de retardo para a 

passagem de instruções (Marreira & Jeronymo, 2012). Similarmente, e aperfeiçoando as ideias anteriores, 

surgiu o UNIVAC I com memória de nove Kbytes e o SEAC com 747 válvulas e uma velocidade de 1 MHz 

(Borges & Silva, 2020). 

As válvulas e tubos de vácuo além de um consumo exacerbado de energia, provocavam o aquecimento 

do sistema. Assim, nos finais dos anos 50 do século XX as válvulas foram substituídas por transístores 

(dispositivo desenvolvido por William Shockley, Bardeen e Brattain no Bell Laboratories em 1957) que eram 

mais confiáveis e reduziam profundamente o tamanho do hardware (Borges & Silva, 2020; Marreira & 

Jeronymo, 2012).  

Com maior potência, os computadores da segunda geração (1952-1964) deixaram de estar limitados ao 

meio militar e alcançaram o setor administrativo e empresarial através da redução do seu tamanho e 

consumo (Borges & Silva, 2020). A esse propósito, em 1964 a “American Airlines começou a fazer reservas 

em tempo real” (Marreira & Jeronymo, 2012, p. 5). Por sua vez, o sistema de linguagem foi melhorado, 

designadamente através do Fortran que geria códigos de modo eficiente e o recurso a memória de ferrite 

que permitiu chegar aos 20 Kbytes de memória (Borges & Silva, 2020). Esta geração pode ser subdividida em 

supercomputadores e minicomputadores. O IBM 7030 era um supercomputador usado por grandes 

empresas, conseguia efetuar um milhão de operações por segundo e tinha um custo de treze milhões de 

dólares, enquanto o PDP-8 foi um dos minicomputadores mais importantes da época pois era de dimensões 

mais modestas e menor custo. 

Entre 1964 e 1971 (terceira geração) foi incluída nos computadores uma série de componentes como 

resistências e condensadores, enquanto circuito integrado feito de silício ou microchips, o que lhes facultava 

maior velocidade (Marreira & Jeronymo, 2012). Os circuitos integrados podem ser de três formas:  

• LSI com cem transístores (computadores da terceira geração); 

• VLSI com mil transístores (computadores de quarta geração); 

• ULSI com milhões de transístores (computadores da quinta geração). 

Embora os computadores tenham reduzido significativamente o seu peso e dimensões, os sistemas 

operacionais evoluíram em termos de multiprogramação, memória principal com o uso de semicondutores e 

memória secundária, recorrendo a discos magnéticos. Na terceira geração de computadores inclui-se a série 

PDP-11, o IBM 1130, o IBM 360/91 e a série CDC 6600.  

A série PDP-11 marcou profundamente o contexto universitário, vendendo-se até à década de 90 do 

século passado cerca de seiscentas mil unidades. Ao longo destes anos a série foi sendo atualizada de um 

“processador transístor-transístor para um circuito integrado e a utilização de memórias semicondutoras ao 

invés das memórias de ferrite usadas anteriormente” (Borges & Silva, 2020, p. 57), somando, na generalidade, 
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56 KB livres para uso. Por sua vez, o IBM 1130 marcou o panorama social pela boa relação entre qualidade e 

custo. O computador foi comercializado a partir de 1965 e possuía discos removíveis organizados em “203 

cilindros, duas superfícies, quatro setores por superfície e 321 palavras de 16 bits por setor” (Borges & Silva, 

2020, p. 58).  

O IBM 360/91 foi lançado em 1967 e representa uma das marcas desta época. O computador permitia 

programação CPU por microcódigo e recorria a discos e fitas de armazenamento (Marreira & Jeronymo, 

2012). Por último, a série CDC 6000 representava o computador mais rápido disponível, a sua unidade de 

processamento era refrigerada por gás freon18 e foi o precursor da arquitetura RISC.  

A quarta geração de computadores é marcada pelo lançamento do primeiro microprocessador da Intel 

Corporation em 1971 e pelo surgimento da disquete enquanto possibilidade de armazenamento. O 

microprocessador 80486 introduziu o uso do computador no meio comercial pois possuía maior velocidade, 

dimensões menores com “toda a CPU de um computador num único circuito integrado” (Borges & Silva, 2020, 

p. 59) e valores mais acessíveis aos utilizadores comuns iniciou o computador no meio comercial. Baseado 

neste computador, em 1975 Ed Roberts e Forrest Mims desenvolveram o Altair 8800 com um original modo 

de barramento e a primeira linguagem de programação denominada Altair Basic, o “que cativou a curiosidade 

de Paul Allen pelo aparelho e, mais tarde, conduziu Bill Gates à fundação da Microsoft” (Marreira & Jeronymo, 

2012, p. 27).  

A partir do sucesso do Altair 8800, Steve Jobs e Steve Wozniak, aos quais se se juntou posteriormente 

Mike Markkula (antigo trabalhador da Intel), consideraram que os computadores de uso pessoal 

necessitavam de um interface gráfico, ou seja, de um monitor gráfico, dando origem, em 1976, à fundação 

da Apple Computers. Posteriormente ao lançamento em 1976 do Apple I, a empresa alcançou a liderança do 

mercado com o lançamento do Apple II, contando com cem mil unidades vendidas até meados de 1980.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Um clorofluorocarboneto (ou CFC) é um composto baseado em carbono que contém cloro e flúor, responsável pela 
redução da camada de ozono e, antigamente, usado como aerossóis e gases para refrigeração, sendo atualmente proibido 
o seu uso em vários países. 

Figura 5 - Exemplar do computador Apple II 
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Entre meados de 1981 e 1990 (quinta geração) adotou-se a arquitetura RISC e o implacável sucesso de 

Steve Jobs aconteceu quando este adicionou aos computadores o uso do rato (mouse) e o interface gráfico 

organizado em menus e pastas, tal como acontece nos dias de hoje (Marreira & Jeronymo, 2012). No entanto, 

em 1984, a Apple lançou o Macintosh com design inovador, mas uma limitada velocidade de processamento 

o que reduziu o seu sucesso.  

 

Paralelamente, Bill Gates fundou a Microsoft e a linguagem BASIC que prendeu a atenção da IBM. Deste 

modo, a IBM propôs à Microsoft de Bill Gates o desenvolvimento de um sistema operativo que pudesse ser 

rapidamente licenciado. Tendo em conta o tempo limitado disponível, Bill Gates sabia ser impossível o 

desenvolvimento de um programa de raiz. Assim, a Microsoft comprou um sistema operativo de teste à 

empresa Seattle Computer Products e contratou o seu autor para realizar as devidas melhorias. Este sistema 

operativo foi designado MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) e foi adotado pela IBM para os seus 

computadores de uso pessoal. 

Com a entrada da IBM na área dos computadores com processadores da Intel e recorrendo ao MS-DOS, 

a Microsoft tornou-se líder do mercado e a Apple caiu na sua quota de mercado, o que conduziu ao 

afastamento de Steve Jobs, em 1985, da empresa por decisão do conselho de administração (Inácio, 2011). 

De 1981 até à atualidade os computadores têm adquirido maior velocidade de processamento e 

capacidade de armazenamento a uma rapidez de evolução drástica (Marreira & Jeronymo, 2012). Finalmente, 

e na geração onde nos situamos, a sexta geração representa a consolidação dos modos de processamento, 

bem como o surgimento dos primeiros sistemas operativos, nos quais se incluem o Windows e o MacOS 

(Borges & Silva, 2020). 

3.2.  A internet 

Segundo Corrêa (2013, p. 16) “a internet que conhecemos hoje é resultado do aprimoramento de 

Figura 6 - Exemplar de Macintosh com rato 
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inúmeras ferramentas (hardwares e softwares) que foram produzidos, em meio a uma cultura iniciada pelos 

criadores e usuários das primeiras redes de computadores”.  

A internet remonta a meados dos anos 60 do século XX durante a Guerra Fria (Oliveira et al., 2008) com 

“ações de espionagem em que ambas as partes procuravam atingir um estado de equilíbrio militar que 

tornasse inviável o ataque de uma à outra” (Almeida, 2005, p. 1). Deste modo, a Rússia desenvolveu o projeto 

Sputnik que constituiu o primeiro satélite artificial enviado em 1957 para o espaço com o objetivo de 

transmitir sinais de rádio audíveis para qualquer pessoa com rádio recetor (Abreu, 2009; Almeida, 2005).  Os 

beep’s foram transmitidos de 4 de outubro até ao fim das suas baterias a 26 de outubro de 1957 (Abreu, 

2009). Em resposta, Eisenhower fundou, em outubro de 1957, a Advanced Research Project Agency (ARPA) 

sob a alçada do Departamento de defesa dos Estados Unidos da América, tendo como objetivo procurar uma 

nova forma de comunicação que resistisse a qualquer impacto ou ataque nuclear (Abreu, 2009; Oliveira et 

al., 2008). Por outras palavras, no intuito da construção e “implantação do sistema de informação em rede” 

(Abreu, 2009, p. 2). 

Referida por Joseph Licklider (citado por Lins, 2013) como rede galáctica, “a ideia principal era criar uma 

teia em que os dados pudessem se mover e que também pudessem esperar se fosse necessário, caso as vias 

de acesso estivessem obstruídas” (Oliveira et al., 2008, p. 42). As informações eram segmentadas e enviadas 

em pacotes independentes e autónomos, fazendo que a rede fosse resistente, já que “a queda da parte dos 

computadores não comprometeria a rede: os pacotes seguiriam o seu caminho pelas conexões restantes” 

(Lins, 2013, p. 16). Por outras palavras, um ponto central de computação da informação tornaria o sistema 

mais vulnerável do que se esta informação fosse espalhada por diferentes centros computacionais (Corrêa, 

2013) pois, em caso de agressões ou ataques, o sistema de comunicação continuaria operativo, mesmo 

perante a falha de um dos elementos constituintes (Lins, 2013). 

Em 1961 a Universidade da Califórnia recebeu da força aérea um computador IBM, levando à formação 

da Command and control research (ACR), orientada por Joseph Licklider. Licklider focou a sua atenção nos 

processos da linguagem e criou a Information processing techniques Office (IPTO) e uma rede de comunicação 

de dados (Almeida, 2005). Este momento marca o aparecimento do embrião da internet (Corrêa, 2013). 

Após a saída de Licklider em 1965, o seu sucessor Robert Taylor dispôs de dezanove milhões de dólares 

para a organização da primeira rede de computadores (Almeida, 2005). No entanto, as conexões entre 

computadores apresentavam três obstáculos evidentes. Se, por um lado, o fabricante de cada computador 

possuía tipos de linguagem distintos entre eles, o uso das linhas telefónicas era insuficiente para a troca de 

dados e o uso de linhas de discadas apresentada entraves jurídicos. O segundo entrave foi superado pelos 

engenheiros por meio do uso de hardwares e protocolos adequados e o terceiro entrave foi sendo superado 

gradualmente a partir da primeira derrota jurídica da AT&T que controlava a rede de telefonia (Lins, 2013).  

Com a chegada do primeiro microprocessador à Universidade da Califórnia (Los Angeles) em dezembro 

de 1969, abriram-se horizontes mais extensos que os vinculados pelo cariz militar e estabeleceu-se a primeira 

conexão de rede entre a Universidade da Califórnia em Los Angeles e Santa Bárbara, a Universidade do Utah 

e o Stanford Research Institute, intitulando-se de Arpanet (Almeida, 2005). Recorrendo à rede telefónica 
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normal, os quatro pontos iniciais foram ampliados. Se, em dois anos, Leonard Kleinrock tornou todo o sistema 

Arpanet operacional (Abreu, 2009), construindo-se e edificando-se uma rede de servidores (Oliveira et al., 

2008), a empresa Bolt, Beraneck and Newman, que integrava professores do MIT, permitiu multiplicar as 

conexões, antevendo-se a panóplia de oportunidades a explorar (Corrêa, 2013). Mais tarde, em agosto de 

1972, no âmbito do projeto de Cyclades estipulado por Louis Pousin, foi instalado um ponto em Lisboa, 

marcando as primeiras comunidades virtuais (Almeida, 2005).  

As trocas de informação eram codificadas em segmentos através do uso de interfaces (Abreu, 2009). 

Conforme afirma Almeida (2005, p. 2) a “solução proposta para o problema compreendia (...) a utilização de 

redes do tipo distribuído nas quais era possível conectar um recetor e um emissor utilizando vários 

percursos”. A partir deste momento abriram-se as portas para as possibilidades da internet com o 

desenvolvimento da mensagem eletrónica (e-mail), pelas mãos de Ray Tomlinson e a criação, em 1972, de 

uma aplicação que organizava os e-mails, fruto das investigações de Lawrence Roberts (Lins, 2013; Oliveira 

et al., 2008).  

A Arpanet foi rebatizada por Darpanet, em 1972, simbolizando a sua dependência financeira do 

Pentágono e, 1975, o controlo da Darpanet foi transferido para a US Defense comunications agency, ou seja, 

para a secretaria de estado da defesa dos Estados Unidos da América (Almeida, 2005). Em 1975 a Darpanet 

começou a ser uma ferramenta académica útil para a partilha de informação entre professores e 

investigadores. Segundo Abreu (2009, p. 3) “podemos, então, pensar que existe a possibilidade de a 

humanidade estar diante de um novo processo antropológico”. 

No final da década de 70 do século passado, Robert Kahn e Vicent Cerf consolidaram protocolos (TCP/IP) 

e refinaram os sistemas, ampliando as possibilidades de interação. Assim, “uma rede de redes havia se 

tornado possível” (Lins, 2013, p. 16). O verdadeiro impacto da internet com a Word wide web e as suas 

variadas possibilidades aconteceu em 1990 aquando da criação do protocolo Hiper text transfer protocol 

(HTTPS) e do mecanismo de linguagem Hiper text markup language (HTML) e do desenvolvimento de 

navegadores e dos browsers que permitiam a transferência de textos com o LYNX e imagens através do 

Mosaic (Almeida, 2005; Oliveira et al., 2008). 

Antes de assumir um caráter individual no contexto social, a interação entre redes centrou-se em 

objetivos específicos de caráter empresarial como a Swift para as transições transações bancárias 

internacionais ou a MFEnet do Departamento de energia dos Estados Unidos da América (Lins, 2013). Em 

Portugal, as conexões estavam dependentes de universidades europeias e americanas e foram generalizadas 

“a todas as universidades portuguesas através da criação da RCCN - rede da comunidade científica nacional” 

em 1991 (Almeida, 2005, p. 5). Apenas em 1994 foi criado o internet service provider (ISP) que difundiu o seu 

uso extensivamente em Portugal (Almeida, 2005). 

Se, em 1990 já Dertouzos (1997, citado por Corrêa, 2013) referia as possibilidades educativas da Word 

wide web para os mais jovens não apenas socialmente, mas também a nível escolar e académico, nos últimos 

anos assiste-se a uma avalanche de oportunidades que compreende blogs, artigos, plataformas digitais, 

repositórios e vídeos explicativos e temáticos (Corrêa, 2013; Ministério público, 2020). O uso da internet 
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gradualmente tem ganho terreno porque demonstra um leque de novas possibilidades, de experiências, 

atividades e oportunidades de comunicação e sociabilização (Almeida, 2007), realçando o facto de podermos 

“aprender em vários lugares, ao mesmo tempo” (Silva, 2009, p. 2). 

A internet potenciou a velocidade e rapidez de pesquisa sobre vários assuntos e áreas do conhecimento 

enquanto fonte de informação e estreitou as relações virtuais como um novo modo de comunicação e 

relacionamento (Corrêa, 2013; Oliveira et al., 2008).  

A informação na generalidade das situações encontra-se online, sendo quesito aprender a filtrá-la 

através da utilização de mecanismos de procura adequados para se alcançar a informação requerida com 

critério, foco e eficácia (Corrêa, 2013). Conscientes dos riscos e desafios do uso atual da internet, 

designadamente pelas crianças e jovens, e relembrando que “a internet todos os dias ganha espaço no 

quotidiano” (Ministério público, 2020, p. 3), o gabinete de Cibercrime destacou, através de um documento 

publicado pelo Ministério público, que todo o indivíduo tem direito à privacidade, respeito, segurança, não 

agressão, a não ser enganado ou assediado e a apresentar queixa se estas condições forem violadas 

(Ministério público, 2020).   

3.3. Plataformas digitais 

A pandemia tornou inviável o ensino presencial durante uma faixa de tempo significativa, o que 

conduziu ao ensino à distância. Com o regresso ao ensino presencial condicionado, algumas escolas passaram 

a contemplar o regime híbrido no seu projeto político pedagógico (Lopes & Gomes, 2020; Sousa, 2020). 

A atual geração de jovens vive, ao contrário dos adultos, num presente contínuo deslocalizado e 

simultâneo através de uma significativa familiarização com as ferramentas digitais. De facto, os alunos de 

hoje consideram importante as ferramentas tecnológicas para a sua aprendizagem (Santos, et al., 2021). Este 

novo paradigma, assente num forte comportamento infocomunicacional e em linguagens digitais (Silva, 

2016) oferece “as ferramentas e mídias digitais oferecem a didática, objetos, espaços e instrumentos capazes 

de renovar as situações de interação, expressão, criação, comunicação, informação e colaboração” (Sousa, 

Moita & Carvalho, 2011, p. 22). 

Através dos meios de informação e comunicação constroem-se espaços comunicativos que dão lugar à 

participação ativa do aluno na sua aprendizagem fundamentada na troca de ideias e visões, enquanto 

complemento à educação tradicional. Integrando e baseando-se nas tecnologias de informação e 

comunicação, as plataformas digitais assumem extrema importância no contexto educativo, tendo como 

objetivo a troca de documentos e a criação de valor entre utilizadores (Lima, Bastos & Varvakis, 2020). De 

acordo com Lasneaux (2017, p. 4) o valor das plataformas digitais é indiscutível porque “a cada dia, novas 

possibilidades são desenvolvidas e muitos conceitos novos são anexados”, tal como som, vídeo e imagem, o 

que torna o ensino mais dinâmico (Lopes & Gomes, 2020). 

Segundo explanam Sousa et al. (2011) uma das possibilidades mais exploradas é a apresentação de 

vídeos porque os alunos aprendem melhor quando as palavras são auxiliadas por imagens, sobretudo quando 
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apresentadas próximas e sucessivamente. A apresentação de vídeos nas plataformas digitais “não é nova, no 

entanto, existe um mau uso desta produção imagética, na qual muitas vezes é esquecida sua dimensão 

estética” (Sousa et al., 2011, p. 29) porque o som e a animação são cruciais para prender a atenção dos alunos, 

reunindo o caráter visual, sensorial e linguístico e explorando o conteúdo e a forma para uma interatividade 

intencional. 

De modo a sistematizar as vantagens do uso das plataformas em contexto educativo, destacamos: 

• Disponibiliza conteúdos e acesso a informações especializadas por meio de um mecanismo de ensino 

em larga escala que incentiva a autonomia dos alunos;  

• Permite relacionar a vivência dos alunos com os conceitos explorados na sala de aula, tornando-os 

mais objetivos e realistas (Santos et al., 2021). Os alunos podem produzir o conhecimento através 

de uma linguagem com que se identificam e que se aproxima da sua realidade. Por outras palavras, 

relacionando a cultura escolar com a cultura dos jovens (Sousa et al., 2011); 

• Facilita a construção de provas com correção automática, tornando o processo mais rápido, eficiente 

e sem risco de falhas. Assim, o professor “apenas receberá os resultados e os analisará de forma rica 

e producente” (Lasneaux, 2017, p. 8);   

• Possibilita a interação constante entre professor e aluno por meio de mensagens e fóruns de diálogo 

“e o seu uso pode despertar interesse, tornando os estudantes mais ativos e participantes nas aulas” 

(Santos et al., 2021, p. 99); 

• Permite gerar conhecimento em horário fora da sala de aula de modo atrativo e envolvente, 

considerando o aluno o principal construtor do seu saber; 

• Estimula o desenvolvimento pessoal, o sentido investigativo e a autonomia dos alunos enquanto 

constrói “uma nova proposta de educação que insere o conceito de totalidade no processo 

educativo” (Santos et al., 2021, p. 101). 

• Apresenta flexibilidade no que diz respeito ao tempo e ao espaço e permite que os professores e 

alunos acedam às plataformas digitais em qualquer momento e em qualquer lugar; 

• Reduz os custos com deslocações e recursos humanos pois um único professor pode ceder a 

informação a um grande número de alunos ao mesmo tempo;  

• Constitui um universo mais sustentável com a redução dos documentos em suporte de papel e uso 

de canetas, lápis e giz;  

• Motiva através de design digital semelhante ao utilizado nos jogos multimédia, concentrando a 

atenção do aluno nos objetivos a atingir (Lasneaux, 2017). 

A este propósito basta observar a Academia de Khan com mais de cinco milhões de utilizadores e que 

disponibiliza cursos virtuais de ensino-aprendizagem, ou seja, Massive open online course (Lasneaux, 2017) 

em parceria com a NASA, Museu de arte moderna, Academia de ciências da Califórnia e o MIT (Medeiros & 

Medeiros, 2018). As plataformas MOOC (termo utilizado por David Cormier para descrever um curso de doze 

semanas facultado pela Universidade de Manitoba) permitem uma aprendizagem à distância em larga escala, 
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em rede, de baixo custo e de acesso aberto (Lima et al., 2020). 

Segundo Khan (citado por Lasneaux, 2017) a capacidade de concentração de um aluno ao longo de uma 

aula de cinquenta minutos é limitada. Esta é uma das primeiras vantagens das plataformas virtuais que 

permitem parar, voltar atrás e rever desde o início (Lasneaux, 2017) e o aluno conseguirá codificar “essas 

informações na memória de longo prazo” mais facilmente (Sousa, 2020, p. 50). 

Resumindo, as plataformas digitais permitem a gestão de aulas e são um bom auxílio para o apoio dos 

alunos, quer durante o ensino à distância através da construção de ambientes virtuais, como no ensino 

presencial, resolvendo dúvidas e abrindo espaço a uma comunicação interativa. Em regime e-learning ou b-

learning, as plataformas digitais permitem uma aprendizagem flexível, potenciam a construção do saber 

online e offline de acordo com as necessidades individuais e ritmos de aprendizagem (Sousa, 2020), 

estimulam uma maior e constante interação entre professores e alunos, permitem rever conteúdos, auxiliam 

na superação das dificuldades sentidas pelo aluno, incentivam o trabalho colaborativo e superam as 

limitações territoriais e de espaço de sala de aula (Lasneaux, 2017). 

Segundo Sousa (2020) os professores recorrem às plataformas digitais para explanar um tópico aos 

alunos, como parte integrante de uma palestra, como força motriz para a discussão em grupo, de modo a 

apresentar diferentes textos e documentos sobre o mesmo assunto ou com o objetivo de integrar os alunos 

em atividades offline ao seu próprio ritmo. Com a utilização dos suportes digitais, o professor consegue traçar 

o perfil do aluno de acordo com o cruzamento de dados obtidos que explanam as suas dificuldades, bem 

como o tempo despendido para responder a cada questão. Assim, é possível o professor “personalizar ou 

customizar as atividades para aumentar o índice de desempenho dos alunos” (Sousa, 2020, p. 46) e superar 

as suas dificuldades e obstáculos. 

Contudo, o uso de plataformas digitais e outras ferramentas tecnológicas só incentiva a aprendizagem 

se estas forem devidamente integradas no processo de ensino-aprendizagem de acordo com a experiência 

do professor e as vivências dos alunos, de forma a construir um esquema mental proveitoso (Sousa, 2020). O 

uso que o professor faz das ferramentas multimédia na sala de aula depende de um processo interno de 

transformação (Sousa et al., 2011) e de uma análise criteriosa para adequar as plataformas aos objetivos a 

alcançar, compreendendo as qualidades e limitações de cada ferramenta digital (Sousa, 2020). As atividades 

online sistematizadas no recurso a plataformas digitais seguem alguns princípios orientadores, tais como: 

estar de acordo com a carga horária da unidade curricular e os conteúdos a trabalhar, ser clara quanto aos 

objetivos a atingir, forma de avaliação e atividades a realizar, determinar prazos e recursos a cumprir e, por 

último, combinar com os alunos de horários para aprendizagem e apoio online (Lopes & Gomes, 2020). 

Em todo o caso, o sucesso das plataformas digitais em contexto educativo depende da variável 

infraestrutural, técnica e política. 

Em termos infraestruturais é obrigatório existir acesso à internet e a proteção dos dados presentes na 

plataforma através de um sistema de segurança. Por sua vez, os alunos necessitam de dispositivos eletrónicos 

capazes de aceder às plataformas sem apresentarem impedimentos. A dimensão técnica concerne ações de 

formação que capacitem todos os envolvidos na esfera educativa, tais como coordenadores, professores e 
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alunos para que “se tornem usuários ágeis e com proficiência nos recursos disponíveis” (Lasneaux, 2017, p. 

4). Por último, a dimensão política constitui o aspeto mais complexo pois a plataforma necessita ser adotada 

por todos os agentes educativos que têm de a reconhecer como adequada, necessária e útil ao processo de 

ensino-aprendizagem. Para tal, a escolha da plataforma a utilizar deve constituir um processo livre e 

democrático através de um momento de debate (Lasneaux, 2017).  

Nas plataformas digitais é possível sistematizar quatro perfis de utilizador, nomeadamente: 

• Administrador é responsável pelo funcionamento técnico da plataforma, assegurando a sua gestão 

em termos de acesso, configuração à rede e contas de utilizador;  

• Professor autor disponibiliza novo material como pequenos vídeos explicativos ou resumos de aulas, 

organizando as atividades de aprendizagem e definindo os recursos multimédia;  

• Professor tutor, tal como o professor autor, torna acessível novo material pedagógico mas 

acompanha a aprendizagem dos alunos, auxilia na superação dos obstáculos e fornece apoio na 

realização das atividades;  

• Aluno é o destinatário da plataforma e não consegue livremente editar a mesma. Com a realização 

das tarefas e atividades propostas, pode beneficiar do feedback dado pelos professores, consultando 

correções e partilhando dúvidas e ideias (Lopes & Gomes, 2020). 

Entre as diversas plataformas que podem ser aplicadas ao contexto educativo, realçámos a GoConqr, 

Kahoot, Mentimeter, MindMaps, Trello, Coursera, Sapo Campus, EdX, Eduk, Sílabe, Moodle e Edmodo. 

A plataforma GoConqr permite pesquisar e compartilhar notas, slides e outros recursos com outros 

utilizadores. Ou seja, estimula o trabalho colaborativo entre professor e aluno independentemente do seu 

nível de escolaridade, auxilia o estudo, potencia uma aprendizagem mais comunicativa e atraente e é de uso 

gratuito. A plataforma Kahoot assenta em questionários e em jogos educativos e incentiva o aluno para a 

investigação. Tornando a aprendizagem dinâmica a partir de um layout atrativo, esta forma de ensino prende 

a atenção dos alunos e está acessível pela internet e como aplicação para dispositivos móveis (Santos et al., 

2021). 

A plataforma Mentimeter engloba quizzes, perguntas em aberto e escalas em redor de um tema de 

forma lúdica ao mesmo tempo que permite uma análise rápida de resultados por parte do professor, 

enquanto a plataforma MindMaps visa a criação de mapas conceptuais objetivos que resumem conteúdos 

extensos. Esta plataforma aproveita as vantagens do uso de cores e imagens para a captação do interesse 

dos alunos, sendo que “plataformas como essa, além de serem facilmente manuseadas, ainda contribuem 

para a criatividade e atendem todos os níveis de escolaridade” (Santos et al., 2021, p. 105). 

Se a plataforma Trello tem como objetivo a organização de tarefas, atividades e fotos de modo flexível, 

conciliando o trabalho em equipa presencial ou à distância e abrangendo diferentes públicos e áreas 

educacionais (Santos et al., 2021), a plataforma Coursera solicita ao utilizador a criação de um perfil, promove 

a sua interação com os outros utilizadores e direciona-o para determinados tópicos considerados pertinentes 

para si. Seguindo uma lógica comunicativa, apesar da plataforma visar a aprendizagem e auxílio do aluno 
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pois, em parceria com as universidades, oferece cursos online interativos (Medeiros & Medeiros, 2018), 

instiga a partilha de informações com os contactos do utilizador de forma a alcançar maior visibilidade. Este 

formato comunicacional aproxima o utilizador daquilo que ele já domina como por exemplo o Facebook, 

Twitter e o WhatsApp, o que ajuda no manuseamento da plataforma (Biadeni, 2020). 

A plataforma Sapo campus, de caráter gratuito, foi desenvolvida e idealizada no laboratório da 

Universidade de Aveiro e pertence simultaneamente à PT Comunicações. Esta plataforma tem integrada uma 

rede social online para além da rede social Sapo Spot (Silva, 2016). Por sua vez, a plataforma EdX foi criada 

pela Harvard University e o MIT em 2012 e oferece MOOC ao mesmo tempo que permite aos professores a 

construção de diferentes e inovadoras estratégias e ferramentas de aprendizagem. 

A plataforma Eduk foca o ensino profissionalizante, contemplando áreas como gastronomia, artesanato, 

moda e fotografia, a Sílabe é um ambiente virtual de aprendizagem para a interação entre professores e 

alunos com slides, imagens e vídeos (Medeiros & Medeiros, 2018) e o Moodle (idealizado pelo australiano 

Martin Dougiamas, em 2001) tem como principais funcionalidades o chat, questionário, fórum de discussão 

e diários. Por último, a plataforma Edmodo foi criada por Nic Borg, Jeffe O’Hara e Crystal Hutter em 2008, em 

Chicago, com o intuito de auxiliar a educação. Esta plataforma utiliza como design e estrutura o modelo 

utilizado pelo Facebook e permite, à semelhança do Twitter, enviar texto até cento e quarenta caracteres 

(Silva, 2016). 

De acordo com os objetivos da plataforma educativa podem ser distinguidas cinco tipologias. As 

plataformas de comunicação como fóruns, inquéritos e chat’s permitem interagir sincronamente e 

assincronamente, bem como informar sobre o desenrolar das aulas, enquanto as plataformas de colaboração 

assentes em blogs e partilhas de ficheiros incentivam o trabalho colaborativo e as atividades em grupo. Por 

sua vez, as plataformas de concessão recorrem a ficheiros vídeo-áudio, quiz e links com vista a produzir novos 

conteúdos multimédia. Se as plataformas de planificação usam o calendário partilhado para dar a conhecer 

as datas de determinadas atividades e sua respetiva duração, as plataformas de gestão com códigos de acesso 

e contas permitem acompanhar atividades online e proceder a inscrições (Lopes & Gomes, 2020). 
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Capítulo II – Estudos de caso 

1. Apresentação da Plataforma Violino Digital 

Nas secções anteriores, foi abordado o contexto teórico inerente à presente dissertação no que respeita 

a questões do ensino-aprendizagem, enquadramento das TIC no ensino em Portugal, bem como ferramentas 

e plataformas especificamente concebidas para apoiar o estudo. Segundo a classificação de Lopes & Gomes 

(2020) supracitada, a Plataforma Violino Digital pode ser categorizada como uma plataforma de colaboração, 

na medida em que foram disponibilizados vídeos de demonstração pelos professores-autores para apoiar o 

estudo individual, bem como vídeos pelos alunos para demonstrar a sua prestação. Contudo, também terá 

uma vertente de comunicação, pois foram incluídas grelhas de observação e gráficos de progressão para os 

professores terem um ponto de referência, registo das aulas (sumário, observações, tarefas), assim como 

uma funcionalidade de chat a pedido dos participantes. 

Como já foi referido, as ideias por detrás desta plataforma precedem o estágio em que foi aplicada. A 

plataforma tem um cariz pessoal, na medida em que o desamparo no estudo foi algo presente durante a 

formação do autor. Deste modo, concebeu-se a plataforma, com o auxílio de um colega profissional da área, 

como forma de apoiar outros que pudessem sentir o mesmo. 

No cerne está a ideia dos vídeos de demonstração. Pretendia-se que os vídeos fossem relativamente 

curtos e simples, centrados no professor, que demonstraria como realizar um exercício, técnica, passagem, 

etc., para que os alunos tivessem esta referência direta e adequada especificamente às suas necessidades. 

Tendo acesso a estes, os alunos poderiam trabalhar com mais eficiência áreas potencialmente problemáticas, 

visando a redução de erros e a resolução eficaz de dúvidas e problemas. Este conceito é especialmente 

importante quando não há a possibilidade de ter aulas presenciais, mas aplica-se independentemente das 

circunstâncias. Além disso, e como já se deve ter constatado, a investigação e a perspetiva de Montessori 

relativa à personalização do ensino-aprendizagem e à respetiva ludificação inspiraram em grande parte o 

desenvolvimento desta plataforma. 

O registo das aulas foi o segundo elemento implementado durante o desenvolvimento da ferramenta. 

Antes de se partir para a grelha de observação propriamente dita, havia apenas campos para sumários, 

criação de tarefas e observações gerais. Era, naturalmente, uma ferramenta de apoio para que tanto os 

professores pudessem manter as aulas organizadas como os alunos conseguissem navegar facilmente pelas 

aulas.  

Avançando para a grelha de observações, esta foi implementada por dois motivos: facilitar a perceção 

da progressão dos alunos, bem como possibilitar a recolha de dados numéricos pelo autor, de modo a 

discernir se a plataforma seria ou não uma opção válida e valiosa para o estudo individual. Mais tarde foi 

adicionada, no separador Avaliações, uma funcionalidade automática de criação de gráficos de progressão a 

partir dos dados inseridos na grelha de observação (cf. secção 3. Análise dos dados para consultar estes 

gráficos). 

Começa a surgir, portanto, um padrão. Quando se declarou que esta plataforma estava na versão 
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“beta”, queria dizer-se precisamente isto: cada elemento e funcionalidade foi implementado para dar 

resposta a uma necessidade manifestada pelos professores ou alunos (por exemplo, a criação de um chat 

para facilitar e agilizar a comunicação), ou até mesmo proveniente da própria iniciativa do autor (por 

exemplo, os gráficos de progressão). Vejamos agora mais detalhadamente os elementos que caracterizam a 

plataforma.  

1.1. Funcionalidades da plataforma 

Como todas as apresentações, esta começa pelo início. Neste caso, o início de sessão, ou o acesso à 

Plataforma Violino Digital, que é sempre realizado a partir do sistema de login, através de e-mail e palavra-

passe (cf. Anexo 1.A). Este passo é crucial para manter a confidencialidade dos utilizadores e possibilitar as 

associações entre os professores e os alunos na plataforma, de forma que sejam apresentados apenas os 

conteúdos relevantes para cada um. Quanto à criação de utilizadores (alunos e professores), esta é realizada 

a partir de uma conta Professor ou pelo Administrador (cf. Anexo 1.B). 

Após efetuar o login, é apresentado o menu inicial da plataforma (cf. Anexo 1.C). A partir daqui, é 

possível aceder a qualquer um dos separadores: Aulas, Chat, Agenda, Tutoriais, Metrónomo e Afinador. Na 

lista à esquerda, onde são apresentados os mesmos separadores, encontra-se um separador exclusivamente 

para os professores, que permite aceder às grelhas de observação dos alunos e à criação de utilizadores. 

No separador Aulas, são inicialmente apresentadas duas opções, Selecionar aluno e Adicionar aula. Ao 

clicar na segunda opção, é aberta uma janela de pop-up com campos a preencher pelo professor (cf. 

Anexo 1.D). Na página dos alunos, as aulas são listadas cronologicamente (cf. Anexo 1.E), sendo que todas as 

aulas contam com a seguinte estrutura: Sumário, Observações (quando introduzidas), Tarefas, Vídeos e 

Grelha de Observação, e podem ser editadas pelos professores a qualquer momento (cf. Anexo 1.F e 1.G). 

As tarefas (por exemplo, memorizar uma peça) são criadas pela conta Professor e pode ser-lhes 

atribuído um total de 10 pontos. Cada aluno deve confirmar a realização das tarefas através do botão 

amarelo. O professor deve efetuar a mesma ação através do botão verde (cf. Anexo 1.H). Se o aluno não 

completar todas as tarefas propostas, não receberá a totalidade dos pontos. 

Logo abaixo, na secção Vídeos, o aluno tem a possibilidade de introduzir os vídeos propostos nas tarefas, 

através de um link previamente criado no Youtube. Em cada vídeo introduzido, o professor pode deixar 

feedback através da caixa de comentários (cf. Anexo 1.I e 1.J). 

Semelhantemente, o separador chat, sugestão implementada a meio da utilização de teste da 

plataforma, permite a comunicação rápida entre alunos e professores (cf. Anexo 1.L). A utilização desta 

funcionalidade é intuitiva e familiar àqueles que tiram partido de aplicações de mensagens: o utilizador pode 

escolher, a partir de uma lista pendente, o utilizador a contactar e assim iniciar a conversa. 

Outro separador familiar será a Agenda, que conta com duas funcionalidades: Eventos, que permite ao 

professor agendar qualquer evento para os alunos, e a Agenda Pessoal, que não necessitará de explicação 

adicional (cf. Anexo 1.M e 1.N). 
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Avançando agora para o elemento que impulsionou o desenvolvimento da plataforma, o separador 

Tutoriais permite ao professor introduzir vídeos nas categorias que tenha previamente criado para cada aluno 

(cf. Anexo 1.O e 1.P). Os vídeos introduzidos nesta secção seguem a mesma estrutura dos vídeos 

apresentados em Aulas, sendo que o professor e o aluno podem conversar através da caixa de texto 

apresentada abaixo de cada vídeo (cf. Anexo 1.Q). 

Como nenhuma plataforma ficaria completa sem ferramentas úteis, a Plataforma Violino Digital neste 

momento dispõe de duas: um metrónomo, que pode ser configurado desde a pulsação ao timbre de cada 

batimento, e um afinador, que pode ser também configurado relativamente aos Hertzs e que utiliza o 

microfone do dispositivo para que o utilizador possa afinar o instrumento com apoio da ferramenta (cf. 

Anexo 1.R e 1.S). 

Por último, os professores têm acesso a um separador exclusivo, desginado Professor, que se desdobra 

em duas categorias: Avaliações e Utilizadores (cf. Anexo 1.T). Como já foi mencionado, a categoria 

Utilizadores permite à conta Professor criar novos utilizadores, alunos e professores também. Já a categoria 

Avaliações apresenta todas as grelhas de observação de cada aluno cronologicamente (cf. Anexo 1.U), 

seguidas de uma outra grelha onde é calculada a média de todos os registos inseridos. Ainda nesta categoria, 

para que se possa entender melhor o desempenho de cada aluno, conforme supramencionado, o professor 

tem acesso a quatro gráficos (Todas as categorias, Execução, Mão esquerda e Mão direita) que são 

automaticamente criados a partir dos dados das grelhas de observação (cf. Anexo 1.V). 

2. Metodologia e ferramentas de investigação 

A pandemia da COVID-19 exigiu uma adaptação rápida a novos formatos e meios de ensino, algo que 

não foi exceção na área da música. Isto não só levantou problemas novos, como evidenciou outros já 

existentes. Destes últimos, e como já foi referenciado, optou-se por destacar principalmente o desamparo 

no estudo individual de instrumento sentido por alunos mais jovens, algo que se acentuou durante a 

pandemia. 

Efetivamente, previa-se que todos os formatos de aula fossem deparar-se com desafios. Contudo, aulas 

que dependem em grande parte da demonstração e correção de vários aspetos físicos (por exemplo, ajustes 

da posição para reduzir a tensão), bem como do estudo individual, apresentam outras dificuldades. Além 

disso, o estudo individual em circunstâncias “normais” já causa muitas vezes este sentimento de desamparo, 

pelo que não será surpresa que este se tenha agravado em circunstâncias “anormais”. Foi com isto em mente 

que se desenvolveu a Plataforma Violino Digital e prende-se a questão de se foi uma opção viável e eficiente 

para o combate à problemática exposta. 

Para obter a resposta, considerou-se que a abordagem adequada seria o estudo de caso. Deste modo, 

reuniu-se quatro alunos de violino na faixa etária dos 11 aos 14 anos e os respetivos dois professores para 

observar a prestação dos primeiros durante treze aulas, decorrentes de fevereiro a junho de 2021. Foi-se 

colaborando com os dois grupos sempre que surgiam sugestões de organização ou estruturação da 



  55 

 

plataforma, como a inclusão de um chat. 

Segundo Cohen, Manion & Morrison (2007, pp. 253-255) e Bogdan & Biklen (1994, pp. 89-90), um 

estudo de caso é a observação detalhada de uma instância específica de um conjunto no respetivo ambiente 

natural, sendo desenvolvida para a aplicação a um princípio geral. Por outras palavras, é uma forma de 

observar como, neste caso, um indivíduo pertencente a um grupo (alunos) realiza uma determinada atividade 

(estudo individual) num determinado contexto (com recurso à plataforma de apoio), com o objetivo de se 

retirar conclusões sobre o comportamento desse grupo nessa situação. O estudo de caso é particularmente 

útil quando aplicado a conceitos abstratos (como a influência dos novos formatos e meios de ensino na 

prestação dos alunos), uma vez que ilustra os resultados em termos mais ou menos concretos. 

No caso da presente dissertação, isto significa que foi possível observar o desenvolvimento dos alunos 

ao longo do tempo e obter a opinião dos mesmos e dos professores sobre como a plataforma estava a 

influenciar esse desenvolvimento. Para este fim, recorreu-se a três ferramentas de recolha de dados: uma 

grelha de observação (método quantitativo), um inquérito por questionário (método maioritariamente 

quantitativo) e um inquérito por entrevista (método qualitativo). 

Como se pode verificar, utilizaram-se métodos de investigação mistos (ou seja, tanto qualitativos como 

quantitativos) para se obter uma amostra de dados mais rica. Para efeitos da presente dissertação, entende-

se o termo “investigação” como a recolha de dados para responder a uma questão, produzindo-se resultados 

que não foram predeterminados. 

Quanto à distinção entre investigação qualitativa e investigação quantitativa, Mack et al (2005, pp. 1-3) 

afirmam que a primeira explora uma problemática ou tópico de pesquisa do ponto de vista da população 

local envolvida, sendo essa população o grupo em que se inserem os alunos observados nos estudos de caso, 

bem como os professores que avaliaram a sua prestação. Este método de investigação é propício a fornecer 

uma perspetiva mais “humana” da problemática em análise, na medida em que convida a contradições em 

termos de comportamentos, opiniões, emoções, etc., e possibilita um vislumbre de fatores intangíveis, como 

normas sociais, crenças e o estado socioeconómico.  

 Bogdan & Biklen (1994, pp. 47-51) sugerem cinco características para a definição do termo, não 

sendo a presença de todas obrigatória para uma investigação ser considerada qualitativa: 

1) “A fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal.” 

(ibid., p. 47) Por isto entende-se que os dados são recolhidos dentro do contexto e de acordo com o 

contacto direto estabelecido com o investigador, cujo próprio raciocínio é o instrumento de análise. 

2) É descritiva; ou seja, tanto na recolha de dados, como na apresentação de resultados, são utilizadas 

palavras e/ou imagens, não números. 

3) O processo é priorizado face aos resultados. 

4) Os dados são analisados por indução. Por outras palavras, não se recolhem dados com vista a 

confirmar ou revogar hipóteses predeterminadas, como na investigação quantitativa (Mack et al, 

2005, p. 3). Pelo contrário, os conceitos são construídos durante o agrupamento dos dados. 

5) As perspetivas participantes são vitais para esta abordagem, o que inclui os testemunhos fornecidos 
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e o contexto dos participantes (como os dados adquiridos referentes a esse contexto e outros 

aspetos socioculturais que influenciam os participantes, mas que não foram apresentados 

diretamente). 

Por outro lado, e como já foi mencionado acima, a investigação quantitativa baseia-se em resultados 

numéricos e é normalmente utilizada para a confirmação de uma hipótese, utilizando-se ferramentas de 

recolha de dados mais rígidas e estruturadas para tal. A principal diferença entre estes dois métodos recai, 

portanto, na flexibilidade de cada um (ibid., pp. 3-4) ou, mais concretamente, na flexibilidade da investigação 

qualitativa (métodos semiestruturados, perguntas de resposta aberta, formato textual, etc.) e inflexibilidade 

da investigação quantitativa (métodos estruturados, perguntas de resposta fechada, formato numérico, etc.). 

Deste modo, reitera-se que a investigação realizada inclui aspetos tanto qualitativos como quantitativos, 

que se irão evidenciar nas próximas secções dedicadas às ferramentas utilizadas. 

É importante também salientar os limites que este tipo de trabalho apresenta, uma vez que a amostra 

e o período de observação são tão reduzidos, e que se pretende com o mesmo avaliar a viabilidade da 

utilização da Plataforma Violino Digital em contextos mais amplos, bem como abrir caminho para estudos 

semelhantes, preferencialmente mais compreensivos e aprofundados, de forma a explorar esta problemática 

e possivelmente encontrar mais soluções para a mesma. 

2.1. Grelha de observação 

Como já foi mencionado, utilizou-se uma grelha de observação (cf. Tabela 2 na secção 3. Resultados e 

discussão) para se obter dados relativos ao progresso dos alunos participantes. Esta grelha foi preenchida 

semanalmente pelos docentes responsáveis, que atribuíram valores de 0 a 20 a vários subparâmetros da 

prestação dos alunos, inseridos nos parâmetros Execução (Pulsação, Ritmo, Afinação, Dinâmicas, Qualidade 

de som, Postura), Mão esquerda (Posição dos dedos no violino, Posição da mão no violino, Mudanças de 

posição, Vibrato) e Mão direita (Posição da mão no arco, Posição dos dedos no arco, Maleabilidade, Pulso, 

Velocidade de arco, Cruzamento de cordas, Distribuição do arco). Com isto pretendia-se observar o 

desenvolvimento de cada aluno durante o período estipulado e, em simultâneo, não sobrecarregar os 

professores com questões exaustivas todas as semanas, o que iria contra os objetivos da plataforma. 

No entanto, é óbvio que um método de observação numérico (quantitativo) não é suficiente ou válido 

para uma problemática tão subjetiva como a analisada na presente dissertação. Há demasiadas variáveis 

fisiológicas e psicológicas que podem influenciar a prestação de qualquer indivíduo e que são impossíveis de 

calcular. 

Isto não quer dizer que não seja uma ferramenta útil; apenas que não funciona de forma independente 

neste contexto. Contudo, fornece informações a partir das quais se pode extrapolar conclusões e que servem 

como base para o desenvolvimento de perguntas. A grelha opera também como fio condutor, tanto para os 

alunos como para os professores que a queiram utilizar. 
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2.2. Inquérito por questionário 

Para melhor compreender o impacto da Plataforma Violino Digital enquanto material de apoio no 

desenvolvimento das competências dos alunos participantes, realizou-se um inquérito por questionário aos 

alunos participantes. Este foi subdividido em três secções: perguntas de caracterização do participante, 

perguntas sobre a aprendizagem antes da utilização da plataforma e perguntas sobre a aprendizagem 

durante a utilização da plataforma. Destas três secções, a primeira foi utilizada para enquadrar o participante, 

contando com uma pergunta de resposta fechada e duas de resposta aberta. As duas outras secções são de 

resposta fechada, podendo o participante selecionar respostas numa escala de 1 (mau) a 5 (excelente), e 

inerentemente comparativas. Por último, foi incluída uma pergunta de resposta aberta para os participantes 

deixarem sugestões de melhoria. 

O objetivo era manter o inquérito o mais simples e direto possível, de modo a evitar causar confusão e, 

consequentemente, levar a respostas inválidas. Por outro lado, esta abordagem torna a recolha de dados 

mais concreta, de modo a ser possível comparar como os alunos se sentiam a estudar com e sem recurso à 

plataforma. Por último, evita quaisquer leituras parciais por parte do investigador (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007, pp. 317-318). Deste modo, a opinião dos participantes, ainda que reduzida a números ou a 

termos fixos, é inalterável e absoluta. 

Este inquérito por questionário trata-se, portanto, de um método de investigação maioritariamente 

quantitativo. Ainda assim, permitiu aprofundar as informações obtidas com a grelha, uma vez que avalia 

diretamente o impacto da ferramenta no estudo, de acordo com a opinião dos participantes. 

2.3. Inquérito por entrevista 

Por último, abordaremos o inquérito por entrevista. Este foi criado para obter a opinião dos professores 

quanto ao impacto da Plataforma Violino Digital, consistindo em 16 perguntas de resposta aberta. Estas 

perguntas estão também inseridas em secções: uma de recolha de dados pessoais e académicos dos 

professores (4 perguntas) e outra recolha de dados sobre a classe de violino dos professores e as observações 

dos mesmos sobre o impacto e eficácia da plataforma (12 perguntas). As entrevistas aos dois professores 

foram realizadas por telefone e posteriormente transcritas; ou seja, não foram feitas de forma anónima, mas 

foi-lhes garantido que a respetiva identidade seria mantida confidencial para os efeitos da presente 

dissertação. 

Deste modo, pode classificar-se este método como investigação qualitativa. Tal como foi mencionado 

anteriormente, emprega-se este tipo de investigação quando se pretende obter respostas mais aprofundadas 

através de perguntas mais complexas. Easwaramoorthy & Zarinpoush (2006) afirmam que uma entrevista é 

o método ideal para o efeito, uma vez que incentiva essas características e proporciona mais flexibilidade, 

tanto ao investigador, como aos inquiridos. 

Neste caso, a entrevista foi construída de forma semiestruturada, na medida em que as perguntas foram 

predeterminadas, mas as respostas foram deixadas inteiramente ao critério dos inquiridos. Assim, garantiu-
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se que os dados recolhidos iam ao encontro do tópico em análise (viabilidade e eficácia da ferramenta) sem 

restringir as respostas. 

Esta abordagem pode aparentar ser contraditória relativamente à abordagem escolhida para obter as 

opiniões dos alunos, mas esta decisão partiu dos dois fatores. Por um lado, não faria sentido colocar questões 

de resposta aberta a alunos tão novos, pois previa-se que as respostas acabassem por ser simples. Por outro 

lado, esta abordagem faz com que seja possível evidenciar a progressão do estudo individual de cada aluno 

através de gráficos. 

É importante mencionar que não se pretende de forma alguma presumir que os alunos não teriam 

comentários interessantes a fornecer. Frisa-se também que quem avaliou originalmente o progresso dos 

mesmos (com recurso à grelha de observação) foram os professores e que assim foi possível obter a 

interpretação dos professores relativamente a essa progressão. Além disso, esta abordagem permitiu 

observar se as opiniões dos professores se refletem nas avaliações numéricas fornecidas pelos alunos. 

Desta forma, e em conclusão, reitera-se que a investigação realizada não pode ser classificada apenas 

como quantitativa ou qualitativa e que o objetivo desta abordagem mista foi explorar de diferentes formas a 

viabilidade e eficácia da ferramenta. Para responder a isto mesmo, vamos avançar para a análise dos dados 

recolhidos. 

3. Resultados e discussão 

Antes de partirmos para a análise propriamente dita, considera-se importante recordar os principais 

objetivos da mesma: 

1) Compreender como a Plataforma Violino Digital influenciou a motivação, o envolvimento e a 

autonomia dos alunos segundo os mesmos e os professores; 

2) Avaliar como a plataforma estimula (ou não) as competências dos alunos através da grelha de 

observação; 

3) Verificar se a plataforma facilitou a comunicação entre professores e alunos; 

4) Captar a importância e o impacto da plataforma no ensino instrumentista. 

De modo a responder a estas questões, serão apresentados os dados diferenciais provenientes da 

análise das grelhas de observação de cada aluno ao longo do tempo e examinadas as respostas dos mesmos 

às perguntas que evidenciam a diferença entre o estudo individual sem e com recurso à plataforma. Por 

último, será analisada a perspetiva dos professores. A título de exemplo, foi incluída a grelha de observação 

preenchida ao longo das 13 aulas pelo Professor 1 relativamente ao desempenho do Aluno 2. 

Como se pode observar na tabela, nem todos os parâmetros foram preenchidos. Neste caso, o 

parâmetro Vibrato foi deixado em branco, algo que se verifica nas grelhas de todos os alunos participantes, 

presumivelmente porque ainda não tinham começado a aplicá-lo à data. Denota-se também espaços em 

branco ocasionais, como no parâmetro Maleabilidade e Mudanças de posição, que apontam para o facto de 

estes elementos não terem sido relevantes na aula em questão. 
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De forma a criar uma visão comparativa e otimizar o processo de análise, optou-se por apresentar os 

dados dos quatro alunos em simultâneo e compilados por parâmetro; isto é, obteve-se a média dos 

subparâmetros pertencentes aos três parâmetros (Execução, Mão esquerda, Mão direita) de cada aula (1 a 

13) para se observar o desenvolvimento de cada categoria ao longo do tempo. O primeiro parâmetro em 

análise é a Execução, que compreende os subparâmetros Pulsação, Ritmo, Afinação, Dinâmicas, Qualidade 

de som e Postura, conforme apresentados na tabela anterior. 

Tabela 1 - Dados do parâmetro Execução 

Tabela 2 - Grelha de observação preenchida do Aluno 2 
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Numa primeira análise geral, o saldo é claramente positivo, verificando-se que todos os alunos 

obtiveram melhores pontuações na aula 13 comparativamente com a aula 12, e destacando-se 

especialmente o Aluno 4, que alcançou uma melhoria de 2,7 valores. 

Naturalmente, quando se considera os números com mais detalhe, denotam-se oscilações entre as aulas 

que nem sempre são positivas, mas que qualquer educador classificaria como expectáveis. O Aluno 3, por 

exemplo, experienciou uma queda no desempenho na aula 7, mas rapidamente recuperou nas aulas 

seguintes. Já o Aluno 2 aparenta ser o mais consistente, pelo menos em termos do presente parâmetro, 

oscilando apenas entre o 15,2 e o 16 (i.e., em 0,8 valores). Esta característica é partilhada pelo Aluno 1, mas 

este apresenta uma tendência positiva mais marcada e consistente do que o Aluno 2. Semelhantemente, o 

Aluno 4 partiu da classificação mais baixa do grupo e foi subindo quase de forma exponencial. 

O parâmetro Mão esquerda avalia a prestação dos subparâmetros Posição dos dedos no violino, Posição 

da mão no violino, Mudanças de posição e Vibrato (que, tal como foi anteriormente referido, nunca foi 

preenchido para nenhum aluno). Como se pode verificar, são aspetos que se prendem mais com a técnica e 

evitar a acumulação de tensão na mão esquerda do que com a expressão, uma vez que estes últimos já estão 

incluídos no parâmetro anterior. 

Mais uma vez, observam-se resultados gerais positivos facilmente visíveis na tendência ascendente das 

linhas do gráfico. Desta vez, o Aluno 1 demonstrou um intervalo superior de oscilação: no parâmetro 

Execução, a prestação oscilava dentro do intervalo de 1 valor (15,7 –16,7); no parâmetro Mão esquerda, o 

intervalo sobre para 2 valores (15,5 – 17,5). Por outro lado, o Aluno 2 acabou com exatamente a mesma 

pontuação (15,7) nos dois parâmetros, ainda que tenha conseguido classificações melhores (16) em aulas 

anteriores, tal como ocorreu no parâmetro Execução. 

Figura 7 - Gráfico de progressão do parâmetro Execução 
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O Aluno 3 relevou-se o mais consistente neste parâmetro, com uma oscilação de apenas 1 valor (16 – 

17) e uma progressão de 0,5 valores (16,5 – 17) entre a aula 1 e a aula 13, demonstrando um domínio superior 

da técnica da mão esquerda comparativamente com a execução em si. Contudo, é importante frisar que uma 

progressão aparentemente estática (ou seja, manter a mesma pontuação ou quase a mesma pontuação ao 

longo do tempo) é, efetivamente, uma progressão positiva, uma vez que corresponde a um desenvolvimento 

proporcional ao aumento da dificuldade ao longo do tempo. Assim, não se pode considerar que o aluno não 

Tabela 3 - Dados do parâmetro Mão esquerda 

Figura 8 - Gráfico de progressão do parâmetro Mão esquerda 
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tenha progredido. Por último, o Aluno 4 destacou-se novamente como o aluno com a melhoria mais marcada, 

começando, na primeira aula, com 14,5 e terminando a experiência com 16,5 valores, e apresentando uma 

oscilação de 2,5 valores (14 – 16,5).  

Avançando para o último parâmetro, Mão direita, os dados recolhidos representam a prestação dos 

quatro alunos quanto à Posição da mão no arco, Posição dos dedos no arco, Maleabilidade, Pulso, Velocidade 

de arco, Cruzamento de cordas e Distribuição do arco. Será fácil identificar os paralelos entre este parâmetro 

e o anterior na sua tecnicidade. No entanto, não há expressão sem técnica, pelo que é natural que as 

combinações dos parâmetros Execução/Mão esquerda e Execução/Mão direita (e, por extensão, Mão 

esquerda/Mão direita) se movam mais ou menos em conformidade, ainda que seja naturalmente possível 

que alguns subparâmetros apresentem um desvio devido à facilidade e estudo individuais relativos a esses 

subparâmetros. 

Desta vez, três dos alunos obtiveram um resultado superior na aula 13 comparativamente com a aula 1, 

mas o Aluno 3 sofreu uma descida de 0,1 valores. No entanto, é necessário ter-se em atenção que na aula 12 

o Aluno 3 apresentou a classificação mais alta das 13 aulas (16,3), o que demonstra uma progressão de 1 

valor desde a primeira aula. O Aluno 1 revela-se novamente como um dos mais consistentes do grupo, com 

um intervalo de oscilação de 1,2 valores (15,8 – 17) e uma progressão de 1,0 (16 – 17) da aula 1 à aula 13. O 

Aluno 2 demonstra um intervalo de oscilação de 1,3 valores (14,7 – 16), igual ao do parâmetro anterior, tendo 

mais uma vez obtido classificações melhores em aulas anteriores à 13, e uma progressão final de 0,7. Por sua 

vez, o Aluno 4 mantém a tendência ascendente dos outros parâmetros, ainda que menos acentuada, 

contando com uma progressão de apenas 0,8 valores (14 – 14,8) e uma oscilação de 1,6 (13,4 – 15), ambos 

os valores mais baixos de todos os parâmetros. 

Tabela 4 - Dados do parâmetro Mão direita 
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Para uma melhor compreensão dos intervalos de oscilação e progressão entre a primeira e última aulas, 

compilaram-se esses dados na seguinte tabela: 

Parâmetro Oscilação 

Aluno 1 

Oscilação 

Aluno 2 

Oscilação 

Aluno 3 

Oscilação 

Aluno 4 

Execução 1,0 1,0 1,9 3,1 

Mão esquerda 2,0 1,3 1,0 2,5 

Mão direita 1,2 1,3 1,5 1,6 

 

 

Parâmetro Progressão 

Aluno 1 

Progressão Aluno 

2 

Progressão Aluno 

3 

Progressão Aluno 

4 

Execução +0,9 +0,4 +0,3 +2,7 

Mão esquerda +1,0 +1,0 +0,5 +2,0 

Mão direita +1,0 +0,7 -0,1 +0,8 

Tabela 5 – Oscilação e progressão por parâmetro 

Figura 9 - Gráfico de progressão do parâmetro Mão direita 
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Segundo os dados apresentados até ao momento, é inegável que todos os alunos demonstraram uma 

melhoria de competências no desenrolar das semanas no âmbito do estudo. Contudo, ainda não é possível 

determinar se estes valores se devem totalmente à plataforma, pelo que vamos agora analisar os inquéritos 

por questionário preenchidos pelos alunos. 

Este inquérito foi concebido com a simplicidade e objetividade em mente, indo ao encontro dos aspetos 

supracitados sugeridos por Mack et al (2005) quanto ao facto de as perguntas serem de cariz fechado e de 

resposta numérica (1 a 5, correspondendo 1 a “Mau” e 5 a “Excelente”). Além disso, foram desenvolvidas de 

forma a estabelecer uma comparação entre a secção 2 e 3; ou seja, entre o estudo individual sem e com 

recurso à ferramenta. Logo, vamos analisar cinco gráficos com as respostas dos quatro alunos quanto ao 

impacto da Plataforma Violino Digital no estudo. Seguem-se as cinco perguntas: 

1) Sentes que o teu estudo era eficaz? 

2) Conseguias resolver as dificuldades técnicas no violino? 

3) Em casa, sentias motivação para estudar violino? 

4) Em casa, sabias exatamente o que tinhas para estudar? 

5) Em relação à questão anterior, em casa, sabias de que forma deverias estudar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Segundo três dos alunos inquiridos, sim, a plataforma tornou o estudo ligeiramente mais eficaz. Apenas 

o Aluno 1 não identificou qualquer diferença na eficácia do estudo individual após começar a utilizar a 

plataforma; todos os alunos restantes reportaram uma mudança positiva de 1 nível. Isto leva a uma média 

de 4,75, colocando a eficácia do estudo com a ferramenta na categoria “Excelente”. 

Figura 10 - Pergunta 1 
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Já os resultados da segunda pergunta foram mais variados. Por um lado, todos os alunos comunicaram 

uma melhoria na resolução de dificuldades técnicas, sendo que os Alunos 1, 3 e 4 denotaram uma diferença 

de 1 nível e o Aluno 2 uma diferença de 2 níveis. Por outro lado, partiram todos, curiosamente, de níveis 

diferentes. De qualquer forma, as respostas resultaram numa média positiva de 4,5 a favor da utilização da 

ferramenta no combate às dificuldades técnicas. 

Quanto à terceira pergunta, relativa à motivação, não se observou uma grande diferença entre o estudo 

individual sem e com recurso à plataforma. Tanto o Aluno 1 como o Aluno 3 colocaram o respetivo grau de 

motivação no nível 4 em ambos os casos, indicando que não faria diferença. Por outro lado, os Alunos 2 e 4 

reportaram que a plataforma impulsiona a motivação, revelando uma diferença de 2 níveis e 1 nível, 

respetivamente. 

Chegamos, então, à pergunta com os resultados mais positivos, tendo obtido um 5 unânime quanto à 

eficácia da plataforma relativamente aos alunos saberem o que têm para estudar quando utilizam a 

Plataforma Violino Digital. Mais uma vez, os alunos partiram de pontos diferentes, desde o 2 ao 4, sendo que 

o Aluno 2 notou a maior diferença (3 níveis). Estes dados estipulam, irrefutavelmente, que um dos objetivos 

da plataforma foi cumprido. 

Relativamente à última questão, pretendia-se distinguir os materiais a estudar de como os estudar, uma 

vez que os tutoriais associados a esta pergunta estão na raiz do desenvolvimento da plataforma e seriam o 

elemento que a destacaria. Mais uma vez, os resultados são indubitavelmente positivos: o Aluno 1 e o Aluno 

3 reportaram uma melhoria de 1 nível, o Aluno 4, de 2 níveis, e o Aluno 2, de 3 níveis. 

Figura 11 - Pergunta 2 
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Figura 13 - Pergunta 3 

Figura 12 - Pergunta 4 
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Até aqui foram observados os resultados da recolha de dados quantitativa da grelha de observação e 

do inquérito por questionário realizado aos alunos participantes, mas falta um elemento – a perspetiva dos 

professores cooperantes, que tiveram a gentileza de participar neste projeto e responder depois ao inquérito 

por entrevista.  

Apresentando uma breve caracterização, tanto o Professor Cooperante 1 como o Professor Cooperante 

2 já têm vários anos de experiência no ensino do violino e contam com classes de 14 e 6 alunos, 

respetivamente. Ambos afirmam que os alunos da classe têm dispositivos eletrónicos, como computadores 

e tablets, e que já utilizavam aplicações como o WhatsApp e o YouTube como apoio às aulas antes desta 

experiência.  

Todas as respostas aos inquéritos por entrevista podem ser consultadas no Anexo 4 (A e B). Realça-se 

apenas as sugestões dadas pelos Professores para melhoria da Plataforma, sendo que, o Professor 

Cooperante 1 sugere a criação de uma aplicação para telemóvel, e o Professor Cooperante 2 sugere a 

introdução de um sistema de notificações para quaisquer novas ações na Plataforma. 

Ainda no tópico das sugestões, um dos alunos questionados também forneceu feedback quanto à 

utilização da plataforma no telemóvel, afirmando que tinha de ser melhorada. Já outro aluno gostaria de ver 

melhorias na funcionalidade de chat.   

Observando agora estas respostas fornecidas pelos professores, pode dizer-se que correspondem ao 

que foi dito pelos alunos. As críticas e/ou sugestões apresentadas são claramente válidas. No caso do 

Figura 14 - Pergunta 5 
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desenvolvimento da aplicação móvel, seria necessário envolver novamente um profissional competente. 

Além disso, no que toca à expansão da plataforma para outros utilizadores e instrumentos, juntamente com 

a potencial adição de outras funcionalidades e a otimização de processos (como a melhoria do chat ou 

encontrar formas de facilitar a gravação e incorporação dos vídeos), visa-se que tal requereria uma 

reestruturação da plataforma que necessitaria de bastante tempo e recursos. Refere-se isto apenas porque 

a legitimidade das sugestões não invalida a dificuldade da sua implementação com recursos limitados. 

Posto isto e tendo em atenção todos os dados que foram aqui analisados19, será que foram alcançados 

os objetivos descritos? Temos certamente dados para responder à primeira pergunta: sim, tanto os 

professores como a maioria dos alunos que utilizaram a plataforma reportaram melhorias na motivação, 

envolvimento e autonomia no estudo individual. Se a perspetiva dos alunos não for suficiente para convencer, 

recolheu-se também os dados das grelhas de observação, que revelam o impacto positivo que a plataforma 

teve nas competências dos alunos, com resultados particularmente impressionantes provenientes do Aluno 

4.  

Quanto à facilidade de comunicação, acredita-se que a adição do chat, por sugestão dos participantes, 

foi um primeiro passo nessa direção que já teve resultados positivos. Contudo, como foi um recurso inserido 

a meio da experiência, não se verificou a mesma oportunidade de o aperfeiçoar de acordo com as 

necessidades dos participantes. 

Por último, como podemos medir a importância e o impacto de um recurso? Foi certamente o que se 

tentou fazer com a recolha de dados numéricos para o efeito, tanto através das grelhas, para calcular a 

progressão, como através dos inquéritos por questionário preenchidos pelos alunos, para compreender se 

essa progressão não seria inteiramente influenciada por outros fatores. Contudo, como já foi referido antes 

e de acordo com Bogdan & Biklen (1994, pp. 47-51) e Mack et al (2005), é o método qualitativo que revela a 

nuance necessária numa experiência como esta e é sempre importante obter-se uma perspetiva diferente na 

análise do mesmo objeto. Neste caso, tanto os métodos quantitativos como o método qualitativo utilizados 

apontam para o mesmo: a plataforma, ainda que jovem e em progresso, é uma mais-valia para o estudo 

instrumentista. 

  

 
19 Todos os dados recolhidos através das três ferramentas (i.e., grelha de observação, inquérito por questionário e 
inquérito por entrevista) encontram-se apresentados na sua integridade na secção Anexos abaixo, de modo a não 
sobrecarregar o layout do documento. 
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Considerações finais 
 

A presente dissertação resultou de uma vasta investigação, recolha de dados e análise dos mesmos de 

modo a testar a Plataforma Violino Digital, um projeto de cariz pessoal que age como uma resposta ao 

desamparo no estudo sentido pelo autor enquanto estudante de violino. A literatura consultada ao abrigo 

deste trabalho não representa apenas uma acumulação de conhecimento, como também uma reflexão sobre 

a evolução do ensino (mesmo em território digital), demonstrando-se que ainda sentimos esses ecos de 

teorias passadas nos dias de hoje e sendo o percurso de Maria Montessori particularmente relevante para a 

plataforma em observação. 

A ludificação do ensino não é novidade, as TIC não são novidade e o casamento de ambas não é 

igualmente novidade. Sim, há também plataformas e aplicações dedicadas à música, para, entre outros, 

prática de escalas, como é o caso da ABRSM Violin Scales Trainer; marcação e gestão de aulas, assim permite 

a Boston School of Music Arts MA (neste caso estão disponíveis apenas conteúdos exclusivos fornecidos pela 

própria instituição); treino auditivo; composição; reprodução de instrumentos digitais. Contudo, o objetivo 

geral do trabalho não era revolucionar o mercado, mas sim apresentar e avaliar uma oferta simples e intuitiva, 

em português, que pudesse melhorar o estudo de alunos que se sentem desconectados e desamparados 

quando têm de estudar individualmente. 

É importante avaliar-se os prós e contras de cada novo recurso inserido no meio do ensino 

aprendizagem, mas é também importante não nos deixarmos cegar por ideias preconcebidas muitas vezes 

baseadas nas nossas próprias experiências. Com isto pretende-se dizer que aquilo que é uma desvantagem 

para uma pessoa pode não se aplicar a outra, revelando a importância desta abordagem personalizada ao 

ensino. Por outro lado, a personalização do ensino-aprendizagem não é sempre viável por vários motivos, 

incluindo tempo, recursos e acessibilidade, pelo que se visa encontrar soluções possíveis dentro do contexto 

de cada um, mas sem medo de partir para a exploração de outras hipóteses. 

Conforme exposto na secção anterior, todos os objetivos específicos detalhados na presente dissertação 

foram avaliados e todos obtiveram uma resposta positiva unânime nas ferramentas de recolha de dados 

utilizadas. É importante salientar a boa-vontade e entusiasmo dos alunos e professores participantes, sem os 

quais este trabalho não teria sido possível e que deixaram também boas sugestões e críticas para considerar 

no futuro da Plataforma Violino Digital. 

Por fim, ainda que a presente investigação não possua uma amostra que valide efetivamente os 

resultados obtidos, estes não podem ser ignorados quando refletem um impacto tão positivo e promissor. 

Pelo contrário, é a indicação clara de que deve ser realizada mais investigação, de forma mais ampla e 

abrangente (incluindo, por exemplo, outros instrumentos e faixas etárias). Deste modo, estaremos a 

aprimorar uma plataforma ou, pelo menos, um conceito de apoio ao ensino instrumentista, que irá não só 

modernizar o ensino na música como também responder às necessidades específicas e únicas da nova 

geração de músicos. 
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Parte II  – Relatório de Prática de Ensino 
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Capítulo I – Contextualização 

1. Caracterização geral da freguesia de Paços de Brandão 

Paços de Brandão é uma freguesia do município de Santa Maria da Feira que, por sua vez, é um 

município do distrito de Aveiro. A sua fundação, datada há mais de novecentos anos, está associada a um dos 

Cavaleiros da Normandia, de nome Fernand Blandon, que se alistou na hoste do Conde D. Henrique com a 

missão de expulsar os Mouros da Península Ibérica. 

Considerando dados estatísticos de 2011, a freguesia de Paços de Brandão possui um total de 4867 

habitantes e abrange uma área de 3,57 Km2.  

2. Descrição da Instituição de Acolhimento – Academia de Música de Paços de Brandão  

A Academia de Música de Paços de Brandão (AMPB) foi fundada em 1870, data também da fundação 

da Tuna Estudantina, que se tornou um “polo dinamizador da vida cultural da região” (AMPB, 2020). Na 

comemoração do centenário da tuna, em 1970, surgiu um movimento para a criação de uma escola de música 

que efetivamente deu fruto pela mão da Inspeção Geral do Ensino Particular do Ministério da Educação dez 

anos mais tarde. 

Graças a contribuições dos brandoenses, foi possível adquirir um espaço com sede própria, contando 

com uma área bruta de 4500 m2. O corpo docente conta com mais de 41 professores qualificados e o corpo 

Figura 15 - Mapa de Stª Mª da Feira e Paços de Brandão 
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estudantil com mais de 400 alunos (ibid.). 

Até à data, a AMPB recebeu vários convites para se apresentar em concertos fora da academia em 

diversos auditórios “de relevante atividade cultural, sempre com grande aclamação” (ibid.), dos quais se 

destacam os concertos de classes de conjunto, como, entre outros, a Orquestra de Cordas, a Orquestra de 

Sopros, os Violiníssimos, os Flaututt e os PercuPaços, bem como vários solistas. Aliado a este prestígio está 

também a premiação a nível nacional e internacional de mais de 20 alunos por ano em vários instrumentos, 

destacando-se também admissões à Orquestra de Jovens da União Europeia, à Gustav Mahler 

Jugendorchester ou à Orquestra Sinfónica do YouTube por parte de alunos e professores. Além disso, os 

alumni têm alcançado posições de destaque em orquestras e instituições de ensino secundário e superior no 

ramo da música tanto de dimensão nacional como internacional. 

Efetivamente, devido ao caráter dinâmico da AMPB, têm surgido vários eventos anuais a nível nacional 

e internacional, como os XIX Cursos de Aperfeiçoamento Musical de Paços de Brandão e o “prestigiado e 

pioneiro” (ibid.) XIII Concurso Internacional Paços’ Premium, bem como colaborações com músicos de 

renome em, entre outros, recitais, concertos de Ano Novo e de beneficência, congressos, conferências, 

palestras, masterclasses e workshops. Estas iniciativas são possíveis graças aos apoios financeiros do 

Ministério da Educação, da Direção Regional Cultura do Norte e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

Em 2022, a Academia de Música de Paços de Brandão comemora 44 anos de ensino oficial em música, 

assim como 152 anos “de uma atividade musical intensa ligada ao ensino e à promoção e divulgação da 

[música]” (ibid.). 

 

Figura 16 - Academia de Música de Paços de Brandão 
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3. Meio sociocultural em que se insere a Academia de Música de Paços de Brandão 

A Academia de Música de Paços de Brandão localiza-se a poucos km da cidade de Santa Maria da Feira, 

numa zona onde o meio sociocultural revela-se interessante no que diz respeito a eventos musicais e de 

outras artes performativas, assim como, a variedade de locais para a sua execução.  

 Ao seu redor, existem locais que contribuem para o dinamismo cultural do concelho de Santa Maria 

da Feira, como o Europarque; o Cineteatro António Lamoso; e o Museu de Papel, justificando o destaque que 

a cidade de Paços de Brandão paralelamente ao concelho de Santa Maria da Feira teve na Indústria de Papel, 

a partir de 1708. 

A AMPB tem um papel determinante no desenvolvimento do meio sociocultural da região. Apresenta-

se como principal promotor de eventos musicais como masterclasses, concertos, concursos, entre outras 

atividades. Revela-se igualmente próxima da comunidade, tal como acontece no dia de Santa Cecília, a 22 de 

novembro, com a realização de uma missa pelos sócios e fundadores na Igreja de Paços de Brandão. 

É de realçar ainda o trabalho que a AMPB desenvolve nas seis Escolas do primeiro ciclo do Agrupamento 

de Paços de Brandão, com o projeto “O Instrumento vai à Escola” (IVE), que apresenta atividades mensais 

nesses estabelecimentos de ensino, com o intuito de despertar sensibilidades para os diversos instrumentos. 

Ao mesmo tempo funciona o projeto “A Música Vai à Escola”, que conta com apresentações no Auditório Dr. 

Arménio Carvalho, do Coro dos alunos do 4º ano das Escolas do Agrupamento.  

Importante será dizer que a Academia de Música de Paços de Brandão tem cumprido com a missão no 

que diz respeito ao aperfeiçoamento e sensibilização para o panorama artístico e cultural em que se insere, 

para além do seu trabalho de ensino da música de excelência. 

4. Modelo de organização e gestão pedagógica 
 

A Academia de Música de Paços de Brandão dispõe da seguinte estrutura de gestão escolar: 

• Direção Administrativa e Executiva;  

• Direção Pedagógica;  

• Conselho Pedagógico;  

• Coordenadores dos Departamentos Curriculares;  

• Conselhos de turma. 

 

A Direção Administrativa da Academia de Música de Paços de Brandão determina as diretivas para os 

projetos pedagógicos da escola e nomeia os elementos da Direção Pedagógica.  

A Direção Executiva colabora com a Direção Administrativa na determinação das diretivas para os 

projetos pedagógicos da escola. em articulação com todos os seus grupos de trabalho e intervenção.  

A Direção Pedagógica da Academia de Música de Paços de Brandão é colegial, constituída por dois 

elementos e nomeada para a respetiva função pela Direção Administrativa e Executiva, em articulação com 

todos os seus grupos de trabalho e intervenção. 
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O Conselho Pedagógico, enquanto órgão de coordenação e orientação educativa da Academia de 

Música de Paços de Brandão, é constituído pela Direção Pedagógica e Coordenadores de cada um dos 

departamentos curriculares das diversas áreas de ensino ministradas neste estabelecimento de ensino.  

Os Coordenadores são nomeados, anualmente, pela Direção Pedagógica.  

Os Conselhos de Turma são constituídos pelos respetivos docentes dos alunos que constituem cada 

grau de Formação Musical. 

5. Oferta educativa 

Seguindo o disposto no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho e as Portarias n.º 223-A/2018, de 3 de 

agosto e n.º 229-A/2018 de 14 de agosto, a oferta educativa da Academia de Música de Paços de Brandão, 

estrutura-se da seguinte forma: 

• Pré-Iniciação, com uma duração variável, a começar a partir dos 30 meses de idade até aos 5 anos. 

• Curso de Iniciação em Música, com uma duração de 4 anos, a começar a partir do 1º ano de 

escolaridade – 1º ciclo. 

• Curso Básico de Música, funcionamento em regime articulado, com uma duração de 5 anos, a 

começar no 5º ano de escolaridade – 2º ciclo e 3º ciclo. 

• Curso Secundário de Música Variante Instrumento/Formação Musical/Composição e Curso 

Secundário de Canto, funcionamento em regime articulado e supletivo, com uma duração de 3 anos, 

a começar no 10º ano de escolaridade. 

Figura 17 - Estrutura de organizacional de gestão pedagógica da escola 
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5.1. Instrumentos autorizados/ministrados 

5.2. Regime de funcionamento 

A AMPB funciona de segunda a sexta-feira em regime diurno, das 9:00 às 21:00 e ao sábado das 9:00 às 

14:20. 

6. Planos curriculares dos Cursos Básico e Secundário 

O plano curricular, cargas horárias, assim como os conteúdos curriculares adotados pela Academia de 

Música de Paços de Brandão têm como objetivo o desenvolvimento de competências de reflexão, pesquisa, 

avaliação, sentido crítico, autonomia na resolução de problemas e autoestima de forma a enriquecer as 

Aprendizagens Essenciais criadas para o Ensino Artístico Especializado e a atingir as metas definidas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. As disciplinas organizam-se em tempos letivos de 60 

minutos.20 

6.1. Plano curricular do Curso Básico de Música em regime articulado na AMPB 

O Curso Básico de Música em regime articulado pressupõe de um conjunto de três disciplinas com uma 

carga horária semanal igual a 360 minutos, que está estruturado da seguinte forma: 

 
20 Informação consultada a partir do Projeto Educativo da AMPB a 16 de maio de 2021. 

Figura 18 - Instrumentos autorizados/ministrados na AMPB 
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6.2. Plano curricular do Curso Secundário de Música variantes de Instrumento/Formação 
Musical/Composição 

O Curso Secundário de Música nas suas três variantes (Instrumento, Formação Musical e Composição), 

pressupõe de um conjunto de disciplinas distribuídas em duas componentes de formação: 

• Componente Científica; 

• Componente Técnica-Artística. 

Em articulação com as Escolas de Ensino Regular, o Curso Secundário de Música nas suas três variantes, 

pressupõe de uma carga horária que varia consoante o ano escolar em questão, como podemos observar na 

seguinte figura: 

 

 

 

Figura 19 - Plano curricular do Curso Básico de Música na AMPB
 

Figura 20 - Plano curricular do Curso Secundário de Música na AMPB 
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6.3. Plano curricular do Curso Secundário de Canto 

Do mesmo modo, o Curso Secundário de Canto pressupõe de um conjunto de disciplinas distribuídas 

em duas componentes de formação: 

• Componente Científica; 

• Componente Técnica-Artística. 

Em articulação com as Escolas de Ensino Regular, o Curso Secundário de Música nas suas três variantes, 

pressupõe de uma carga horária que varia consoante o ano escolar em questão, como podemos observar na 

seguinte figura: 

 

 

 

Conforme estipulado no Projeto Educativo da AMPB (2020), “[a] Academia de Música de Paços Brandão 

não dispõe de disciplina de oferta complementar, tendo optado por substituir os tempos letivos de 45 

minutos por 60 minutos em todas as disciplinas da componente científica e técnica-artística.” 

 

  

Figura 21 - Plano curricular do Curso Secundário de Canto na AMPB 
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Capítulo II – Introdução à Prática de Ensino Supervisionada 

1. O Professor Orientador Cooperante  

A Prática de Ensino Supervisionada na AMPB foi orientada pelo Professor Tiago Santos, Mestre em 

Ensino de Música pela Escola Superior de Artes Aplicadas.  

Tiago Santos iniciou os seus estudos musicais na Academia de Música de Santa Maria da Feira com a 
Professora Joana Sybert e posteriormente na Academia de Música de Paços de Brandão com os 
Professores Carlos Fontes e Augusto Trindade. É Licenciado e Pós-Graduado pela Escola Superior de 
Artes Aplicadas de Castelo Branco na classe do Professor Augusto Trindade. É Mestre em Ensino de 
Música pela mesma instituição de ensino. Realizou masterclasses com Daniel Rowland, Helge Slaatto, 
Zófia Wóycicka e Odin Rathnam. Foi selecionado para o Estágio Gulbenkian para Orquestra em 2013; 
foi membro efetivo da The World Orchestra em 2012 e da European Union Youth Orchestra entre 2009 
e 2012, além da Youtube Symphony Orchestra em 2009. Ganhou o 2º Prémio no Concurso Santa Cecília 
em 2006 e 2007 e, bolsa de Mérito pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco em 2010. Colaborou 
com a Orquestra Clássica de Espinho e com a Orquestra Sinfónica da Póvoa de Varzim. Atualmente, é 
membro da Orquestra Filarmónica Portuguesa, Camerata Nov´Arte e Orquestra de Câmara 
Portuguesa. Gravou para a RTP, SIC, TVI e BBC Radio 3. É professor de violino na Academia de Música 
de Paços de Brandão e na Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
(Santos, 2021) 

Ao longo do ano letivo, o Professor Tiago Santos mostrou ser um Pedagogo com características 

holísticas. Com uma metodologia de aprendizagem focada no aluno, o Professor Tiago Santos apresentou-se 

metódico e criativo, procurando sempre as alternativas necessárias para as adversidades de cada aluno. 

Revelou uma capacidade de reformular as aulas de modo que os alunos obtivessem a informação necessária 

para o desenvolvimento das suas competências. 

Pretendeu sempre manter uma boa relação com os alunos, articulando a sua metodologia de trabalho 

com as tarefas e atividades de cada aluno. Ainda assim, mostrou uma grande preocupação nos interesses dos 

educandos, conseguindo deste modo motivá-los de diferentes formas como: organização de atividades 

extracurriculares relacionadas com o violino, articulação do interesse musical dos alunos com o ensino do 

violino.  

Para além da relação Professor-aluno, o Professor Tiago Santos fez questão de inserir os encarregados 

de educação no processo de aprendizagem dos alunos, nomeadamente, através da interação nas tarefas 

semanais dos educandos.  

2. Caracterização do perfil dos alunos e das classes 

Durante o estágio de Prática de Ensino Supervisionada na Academia de Música de Paços de Brandão, 

que ocorreu ao longo do ano letivo de 2020/2021, tive a oportunidade de desenvolver a minha prática 

pedagógica de coadjuvação, através da lecionação de aulas individuais de instrumento a duas alunas. Pude 

ainda desenvolver a minha prática pedagógica de coadjuvação no contexto de classe de conjunto, através da 

lecionação de aulas de Orquestra de Cordas da AMPB e de aulas de secção de naipe.  

Procederei agora a uma breve caracterização do perfil das duas alunas intervenientes relativamente às 

aulas individuais de instrumento, assim como, uma breve caracterização do perfil da classe de Orquestra de 
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Cordas da AMPB relativamente ao contexto de classe de conjunto. 

2.1. Aluna 1 

A Aluna 1 frequentou, no ano letivo de 2020/2021 o 2º grau do Curso Básico de Música em regime 

articulado, sendo este apenas o seu 2º ano de aprendizagem musical, tendo como seu instrumento o violino. 

Integrada na classe do Professor Tiago Santos pelo segundo ano consecutivo, a Aluna 1 mostrou ser uma 

aluna bem-disposta, com um gosto pelo instrumento e pelas aulas, e acima de tudo, revelou-se uma aluna 

muito aplicada, responsável e com muitas capacidades. 

Através de um estudo regular e organizado, e com o acompanhamento dos encarregados de educação, 

a Aluna 1, ao longo deste ano letivo, apresentou grandes progressos no seu processo de aprendizagem, 

nomeadamente no que diz respeito a: memorização; solfejo; velocidade e quantidade de arco. 

Relativamente à sua técnica e performance, a Aluna 1 apresenta-se como uma aluna muito trabalhadora 

e muito capaz de contornar as suas dificuldades.  

Nos momentos de performance, contando com ensaios com pianista acompanhador, audições e provas, 

a Aluna 1 mostrou-se sempre à altura, atingindo sempre boas classificações nos momentos de avaliação 

sumativa. 

2.2. Aluna 2 

A Aluna 2 frequentou, no ano letivo de 2020/2021 o 4º grau do Curso Básico de Música em regime 

articulado.  

Integrada também na classe do Professor Tiago Santos pelo quarto ano consecutivo, a Aluna 2 mostrou 

ser uma aluna divertida, bem-disposta, aparentando ter um gosto pelo instrumento e pelas aulas. No entanto, 

ao contrário da Aluna 1, a Aluna 2 revelou-se uma aluna muito distraída nas aulas, faltando por vezes aos 

seus compromissos nas tarefas semanais. Este fator contribuiu para que a aluna não progredisse tanto quanto 

o esperado. Ainda assim, contanto com o seu talento e com a integração da Plataforma Violino Digital, a 

Aluna 2 apresentou melhorias no seu método de trabalho, nomeadamente, tornando o seu estudo mais 

regular e mais organizado. 

Relativamente à sua técnica e performance, a Aluna 2 apresenta-se como uma aluna que facilmente 

perde a concentração nas aulas e é capaz de ultrapassar algumas das suas dificuldades através do seu talento.  

Nos momentos de performance, contando com ensaios com pianista acompanhador, audições e provas, 

a Aluna 2 mostrou-se competente num modo geral, atingindo boas classificações nos momentos de avaliação 

sumativa. 

2.3. Orquestra de Cordas da AMPB 

A academia de Música de Paços de Brandão conta com duas orquestras de cordas:  

A Orquestrinha, que abrange alunos de cordas desde a iniciação até ao 2º grau de ensino; 



  80 

 

A Orquestra de Cordas, que abrange alunos de cordas desde o 3º grau até ao 8º grau de ensino. 

No ano letivo de 2020/2021 tive a oportunidade de desenvolver a minha prática de ensino de classe de 

conjunto, ao assistir às aulas da Orquestra de Cordas, ministradas pelo Professor Hélder Tavares e com uma 

duração de 120 minutos. Para além das aulas observadas, foram planeadas algumas aulas a serem 

coadjuvadas por mim, contando com a supervisão do Professor Hélder Tavares e do Professor Tiago Santos. 

Esta classe de Orquestra caracteriza-se por ser uma classe unida, onde é notório um espírito de amizade 

e entreajuda entre os alunos. Mostraram ser uma classe competente e já muito profissional, dadas todas as 

limitações que a pandemia fez chegar desde: limitações dos espaços de ensaio; revezamento entre aulas 

presenciais e aulas online; alterações nos métodos de avaliação, etc. 

Em termos de técnica e performance, os alunos da Orquestra de Cordas, demostraram ser capazes de 

responder às indicações e à direção do Professor Hélder Tavares.  

Apesar dos constrangimentos que a pandemia nos fez sentir ao longo de todo o ano letivo, a Orquestra 

de Cordas acabou por conseguir progredir na execução do seu reportório e, contudo, observou-se uma 

evolução no ritmo, afinação e qualidade sonora. 

3. Definição do Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino Supervisionada 

Na fase inicial do Estágio de Prática de Ensino Supervisionada, foi estabelecido um primeiro contacto 

com a instituição de acolhimento, a Academia de Música de Paços de Brandão, o Orientador Cooperante e o 

Orientador Científico, que teve lugar no mês de outubro de 2020, numa reunião online, onde foi definido o 

Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino Supervisionada, disponibilizado em anexo. 

Este documento está divido em quatro secções: 

• Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva; 

• Participação em Atividade Pedagógica do Orientador Cooperante; 

• Organização de Atividades; 

• Participação Ativa em Ações a Realizar no Âmbito do Estágio. 

Relativamente à secção de Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva, foram-me atribuídas duas alunas, 

uma do 2º grau e outra do 4º grau de ensino. Desta forma, tive a oportunidade de trabalhar e lidar com duas 

alunas com características diferentes, no sentido em que uma apresentava-se numa fase mais precoce da 

aprendizagem violinística e outra já com alguns conhecimentos intermédios adquiridos. 

Apesar de não ter sido mencionado no documento do Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de 

Ensino Supervisionada, foi-me atribuída para a Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva, em contexto de 

classe de conjunto, a Orquestra de Cordas da AMPB. 

A minha opção relativa à AMPB prendeu-se ao facto de já conhecer e ter boas referências da Escola. 

Relativamente ao Professor Tiago Santos, também é um Pedagogo que admiro bastante, tendo já sido seu 

discente, conheço e identifico-me com a sua metodologia de ensino.  

As aulas individuais de instrumento decorreram às sextas-feiras, entre as 13h20 e as 15h30, como está 



  81 

 

apresentado na seguinte tabela: 

Aluno/Turma Grau Dia/Hora 

Aluna 1 2º Grau Sexta-feira 

13h20 – 14h20 

Aluna 2  4º Grau Sexta-feira 

14h30 – 15h30 

 
Tabela 6 - Distribuição dos alunos de Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva 

 

Já as aulas de orquestra decorreram às Quartas-feiras, entre as 17h e as 19h, como está mencionado na 

tabela abaixo: 

Aluno/Turma Grau Dia/Hora 

Orquestra de Cordas - Quarta-feira 

17h – 19h 

 
Tabela 7 - Distribuição da turma de Classe de Conjunto de Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva 

 

Tendo em conta a situação pandémica que vivemos, as restantes secções do Plano Anual de Formação 

do Aluno em PES, nomeadamente: Participação em Atividade Pedagógica do Orientador Cooperante; 

Organização de Atividades e Participação Ativa em Ações a Realizar no Âmbito do Estágio, sofreram 

alterações, quer na sua organização, quer na sua execução. Alterações estas que se fizeram sentir logo a 

partir da sua data de realização, em que muitas delas tiveram de ser adiadas ou até canceladas; limitações 

dos espaços disponíveis, reduzindo as possibilidades de realizar atividades nas condições que estávamos 

habituados; e limitações relativas ao número máximo de pessoas em cada espaço, que muitas vezes se 

traduzia na realização de atividades sem público. Nas tabelas seguintes, podemos verificar a previsão e a 

respetiva realização das ações inerentes às restantes secções do Plano Anual de Formação do Aluno em PES: 

Participação em atividade pedagógica do Orientador Cooperante  

Aluno/Turma Grau Dia/Hora 

Aluna 1 2º Grau Sexta-feira 

13h20 – 14h20 

Aluna 2  4º Grau Sexta-feira 

14h30 – 15h30 

 
Tabela 8 - Participação em Atividade Pedagógica do Orientador Cooperante 

No terceiro ponto, Participação em Atividade Pedagógica do Orientador Cooperante, foram planeadas 

atividades a desenvolver com o intuito de contribuir para o desenvolvimento das competências do aluno, 

assim como, para a dinamização da comunidade escolar, ainda que com alterações no seu rumo, como 
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podemos verificar na seguinte tabela: 

 

Organização de atividades - Previsão 

Masterclasse de Violino Dias 23, 24 e 25 de abril 

Aula Coletiva Dia 30 de janeiro pelas 9h30 

Organização de atividades - Realização 

Masterclasse de Violino Dias 9, 10 e 11 de abril 

Aula Coletiva Dia 23 de janeiro pelas 9h30 

Audição de Classe Dia 17 de abril pelas 10h 

 
Tabela 9 - Previsão de atividades a organizar; Realização das atividades organizadas 

 

Relativamente ao último ponto, Participação Ativa em Ações a realizar no Âmbito do Estágio estava 

prevista uma palestra, onde iria realizar uma apresentação da Plataforma Violino Digital e uma breve 

explicação do seu funcionamento. Tal como as anteriores secções, esta sofreu também alterações na sua 

organização como podemos verificar: 

Participação ativa em ações a realizar no âmbito do estágio – Previsão 

Palestra de apresentação da Plataforma Violino Digital Dia 6 de fevereiro pelas 9h30 

Participação ativa em ações a realizar no âmbito do estágio –Realização 

Palestra de apresentação da Plataforma Violino Digital Dia 6 de fevereiro pelas 9h30 

Masterclasse de Violino Dias 27 e 28 de fevereiro 

 
Tabela 10 - Previsão das ações a realizar no âmbito de estágio; execução das ações a realizar no âmbito de estágio 

4. Descrição dos objetivos pessoais 

Na reunião de estruturação do Plano Anual de Formação do Aluno em PES, com o Professor Orientador 

Cooperante, a fim de conseguir executar da melhor forma todos os elementos projetados, propus-me a 

cumprir uma série de parâmetros ao longo de todo o meu percurso no Estágio: 

• Assiduidade e pontualidade; 

• Responsabilidade e organização em todas as atividades Pedagógicas; 

• Desenvolvimento da relação interpessoal com toda a comunidade escolar; 

• Dinamização da comunidade escolar; 

• Envolvimento com a escola; 

• Constante atualização de bibliográfica, nomeadamente no que diz respeito às metodologias, 

estratégias e reportório; 
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• Adaptação às capacidades de cada aluno; 

• Constante aprendizagem própria. 
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Capítulo III – Descrição da Prática de Ensino Supervisionada  

1. Faseamento dos objetivos a longo e médio prazo  

Segundo Ralph Tyler (1949), um bom programa curricular deverá ser sustentado por um conjunto de 

princípios sobre como os alunos aprendem “tendo em conta questões como: conhecimentos prévios, 

competências, diferenciação, conexões, feedback e metacognição”. Para Tyler, todos estes parâmetros serão 

fatores relevantes para uma boa aprendizagem musical.  

A aprendizagem implementa-se fazendo Conexões entre o que se sabe e o que é novo para o aluno. No 

processo, busca-se significado e relevância, reforçando as conexões através da aplicação, o que acaba por se 

verificar ao longo de todo o planeamento do programa escolhido. 

Neste sentido, enumerei numa primeira fase os objetivos para o presente ano letivo (2020/2021) 

organizados por domínios. Numa segunda fase enumerei os objetivos a médio prazo, de acordo com a 

informação que me foi possível obter através do contacto com o Professor Orientador Cooperante e a 

visualização dos Critérios de Avaliação disponíveis em anexo, já que a AMPB não disponibiliza oficialmente o 

Programa de Violino. 

1.1. Aluna 1 – 2º Grau 

Domínio da 

Aprendizagem 

Objetivos para o ano letivo 2020/2021 

Operatório e 

Cognitivo 

• Aquisição de competências: Concentração, métodos e hábitos de 

estudo; 

• Aplicação de conhecimentos: Capacidade de diagnosticar e resolver 

problemas; 

• Domínio de conteúdos programáticos: Domínio técnico, pulsação, 

afinação, coordenação; Interpretação (fraseado, estilo, dinâmica); 

• Evolução na aprendizagem: Capacidade de leitura; capacidade de 

memorização. 

Atitudes e 

Valores 

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia: 

Assiduidade e pontualidade; Interesse e empenho; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho: Cumprimento de tarefas; 

• Desenvolvimento do exercício da cidadania: Participação nas atividades; 

Comportamento. 

 
Tabela 11 - Enumeração dos objetivos a longo prazo da Aluna 1 

 

Após uma análise do perfil da Aluna 1 e das competências relativas ao 2º grau de violino da AMPB, 

estabeleci os objetivos a médio prazo, juntamente com o Professor Orientador Cooperante, apresentados na 
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seguinte tabela: 

Período Objetivos a atingir a médio prazo 

1º Período 

• Consolidação dos conhecimentos adquiridos no 1.º grau; 

• Aperfeiçoamento dos vários tipos de articulação; 

• Divisão do arco com e sem ligaduras; 

• Maleabilidade; 

• Desenvolvimento da memorização; 

• Domínio e segurança na apresentação pública. 

2º Período 

• Introdução das escalas menores e respetivos arpejos explorando outras 

tonalidades; 

• Desenvolvimento da memorização; 

• Maleabilidade; 

• Domínio e segurança na apresentação pública. 

• Introdução das extensões; 

• Afinação e correção da mesma; 

3º Período 

• Desenvolvimento da memorização; 

• Maleabilidade; 

• Domínio e segurança na apresentação pública. 

• Se possível introdução da 3.ª posição; 

• Antecipação e preparação dos movimentos de cotovelo, braço, palma 

da mão e polegar nas mudanças de posições; 

• Noção de nota auxiliar nas mudanças de posição; 

 
Tabela 12 - Enumeração dos objetivos a atingir a médio prazo da Aluna 1 

1.2. Aluna 2 – 4º Grau 

Domínio da 

Aprendizagem 

Objetivos para o ano letivo 2020/2021 

Operatório e 

Cognitivo 

• Aquisição de competências: Concentração, métodos e hábitos de 

estudo; 

• Aplicação de conhecimentos: Capacidade de diagnosticar e resolver 

problemas; 

• Domínio de conteúdos programáticos: Domínio técnico, pulsação, 

afinação, coordenação; Interpretação (fraseado, estilo, dinâmica); 
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• Evolução na aprendizagem: Capacidade de leitura; capacidade de 

memorização. 

Atitudes e 

Valores 

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia: 

Assiduidade e pontualidade; Interesse e empenho; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho: Cumprimento de tarefas; 

• Desenvolvimento do exercício da cidadania: Participação nas atividades; 

Comportamento. 

 
Tabela 13 - Enumeração dos objetivos a longo prazo da Aluna 2 

 

Após uma análise do perfil da Aluna 2 e das competências relativas ao 4º grau de violino da AMPB, 

estabeleci os objetivos a médio prazo, juntamente com o Professor Orientador Cooperante, apresentados na 

seguinte tabela: 

Período Objetivos a atingir a médio prazo 

1º Período 

• Vibrato; 

• Consolidação das capacidades de memória e concentração; 

• Domínio e segurança na apresentação pública. 

• Maleabilidade; 

• Afinação e correção da mesma. 

2º Período 

• Diferentes tipos de articulação, velocidades e golpes de arco; 

• Exploração de diferentes cores sonoras e dinâmicas; 

• Consolidação das capacidades de memória e concentração; 

• Domínio e segurança na apresentação pública. 

• Maleabilidade; 

• Afinação e correção da mesma. 

 

3º Período 

• Domínio das várias posições (1.ª à 5.ª); 

• Exploração de diferentes cores sonoras e dinâmicas; 

• Domínio e segurança na apresentação pública. 

• Maleabilidade; 

• Afinação e correção da mesma. 

 

 
Tabela 14 - Enumeração dos objetivos a atingir a médio prazo da Aluna 2 
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2. Descrição do reportório e da metodologia de ensino-aprendizagem utilizada  

No início de cada aula, as alunas foram enquadradas no contexto de sala de aula, de modo a preparar 

os níveis de concentração para atingir os objetivos propostos da melhor forma. 

 Ao longo de todo o ano letivo, nas aulas que coadjuvei, pretendi sempre implementar as técnicas 

que aprendi com o Professor Tiago Santos, de modo a não me desviar muito do trabalho que vinha a ser feito. 

Apesar de ter implementado estratégias que aprendi com o Professor Tiago Santos ao longo do ano letivo, 

adotei também outras estratégias que já tinha vindo a adquirir ao longo dos anos com outros pedagogos. 

Neste sentido, tentei ao máximo enriquecer o processo de aprendizagem das duas alunas e também possuir 

um leque diverso de estratégias para combater as possíveis dificuldades de cada uma.  

 Foram utilizadas estratégias como:  

• Repetição; 

• Método demonstrativo e expositivo; 

• Imitação; 

• Gravações de vídeo; 

• Solfejo; 

• Brainstorming; 

• Envolvimento parental. 

Tendo em conta que, “as crianças dão preferência à observação visual e auditiva de modelos do que à 

explicação verbal” (Strapazzon, 2015), a repetição e a imitação tornam-se muito importantes no ensino do 

violino, pois se o aluno apresentar uma dificuldade numa determinada passagem, o Professor pode impingir 

que o aluno repita esse fragmento, mesmo que mais lentamente, até corrigir o problema. Ao longo deste 

processo, o aluno deverá observar a execução do Professor e de certa forma imitar o que está a ser feito para 

obter um melhor resultado ou corrigir um problema. 

Desenvolvida por Francesco Cirillo, a técnica Pomodoro consiste em dividir o tempo de trabalho em 

sessões mais curtas. O Professor Tiago Santos adotou essa técnica nas suas aulas de violino, fazendo uma 

divisão em 25 minutos de trabalho e 5 minutos de descanso, sendo esta sequência repetida uma vez de modo 

a preencher os 60 minutos de aula. Esta técnica foi especialmente útil na Aluna 2, pois sendo uma aluna mais 

distraída, o Professor Tiago Santos necessitava de facto desses 5 minutos de descanso para recuperar a 

concentração da aluna.  

No que diz respeito às gravações de vídeo, foram pedidas como tarefas semanais. Estas gravações 

consistiam em vídeos gravados com o auxílio dos encarregados de educação, onde eram apresentados 

maioritariamente os conteúdos trabalhados em cada aula de violino. Através desta estratégia, as alunas 

desenvolveram o seu sentido de responsabilidade e os encarregados de educação para além de estarem 

dentro dos conteúdos lecionados, garantiram um melhor desenrolar do processo de aprendizagem do aluno, 

observando e auxiliando os educandos. 

Relativamente ao reportório de cada aluna, estruturou-se da seguinte forma: 
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2.1. Aluna 1 – 2º Grau 

Período Reportório 

1º Período 

• “Minuet 3” do livro 1 de Suzuki; 

• “Happy Farmer” do livro 1 de Suzuki; 

• “Chorus from Judas Maccabaeus” do livro 2 de Suzuki; 

• Estudo nº 2 de Wohlfahrt; 

• Estudo nº 4 de Wohlfahrt. 

2º Período 

• “Chorus from Judas Maccabaeus” do livro 2 de Suzuki; 

• Estudo nº 2 de Wohlfahrt; 

• Estudo nº 4 de Wohlfahrt. 

3º Período 

• “Musette” do livro 2 de Suzuki; 

• “Bourreé” do livro 2 de Suzuki; 

• Estudo nº 5 de Wohlfahrt; 

• Estudo nº 6 de Wohlfahrt. 

 
Tabela 15 - Reportório estudado pela Aluna 1 no ano letivo de 2020/2021 

2.2. Aluna 2 – 4º Grau 

Período Reportório 

1º Período 

• Concerto para violino em Lá menor de Vivaldi – 1º Andamento; 

• Estudo nº 2 de Mazas; 

• Estudo nº 19 de Kayser. 

2º Período 

• Concerto para violino em Lá menor de Vivaldi – 1º Andamento; 

• Estudo nº 2 de Mazas; 

• Estudo nº 19 de Kayser; 

• Concertino de Kuchler Op.15. 

3º Período 
• Concertino de Kuchler Op.15; 

• Estudo nº 17 de Leonard. 

 
Tabela 16 - Reportório estudado pela Aluna 2 no ano letivo de 2020/2021 

3. Meios de registo 

Durante todo o Estágio de Prática de Ensino Supervisionada assisti a um total de vinte e duas aulas e 
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coadjuvei um total de dez aulas. 

Utilizei dois meios de registo, que me auxiliaram na organização de todos os conteúdos, estratégias e 

outras informações relativas às aulas assistidas e coadjuvadas.  

Relativamente ao registo das aulas assistidas utilizei uma tabela com a seguinte estrutura: 

 
Tabela 17 - Tabela de registo de Relatório de Aula integrado em PES 

 

Tendo em conta que um programa curricular de qualidade representa uma seleção consciente e 

sistemática de conhecimentos, habilidades e valores, deverá moldar a forma como os processos de ensino, 

aprendizagem e avaliação são organizados, abordando questões como o quê, porquê, quando e como os 

alunos devem aprender. Neste sentido, organizei as minhas planificações considerando que nos objetivos 

gerais deveria ter-se tido em conta um conhecimento prévio e competências a serem desenvolvidas: 

“Desenvolver o gosto por uma constante evolução e atualização de conhecimentos resultantes de bons 

hábitos de estudo” Ralph Tyler (1949); para além de todas as outras competências técnicas previstas como 

“Postura e posições corretas, afinação, articulação, dinâmicas, etc. 

Utilizei a mesma tabela apenas com uma alteração na secção da Reflexão e no propósito da mesma, 

como se pode verificar: 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: - 

Grau: - 

Disciplina: Violino 

Aula: - 

Assistida 

presencialmente/online 

Data: - 

 

Horário: - 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

- - - 

Objetivos gerais: - 

Recursos didáticos: - 

Reflexão: - 



  90 

 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: - 

Grau: - 

Disciplina: Violino 

Aula: - 

Coadjuvada 

presencialmente/online 

Data: - 

 

Horário: - 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

- - - 

Objetivos gerais: - 

Recursos didáticos: - 

Reflexão e descrição: - 

 
Tabela 18 - Tabela de registo de Relatório de Aula integrado em PES 
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Capítulo IV – Relatórios e planificações de atividades e aulas assistidas e coadjuvadas 

1. Relatórios das Atividades 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de Atividade Organizada 

Atividade: Aula Coletiva 

Data: 24 de janeiro de 2021 

Horário: 9h30 – 11h30 

Local: Academia de Música de Paços de Brandão 

Organização: Professor Tiago Santos; Cláudio Soares 

Descrição da Atividade 

Nos primeiros contactos com o Professor Orientador Cooperante, ficou prevista a realização de 

algumas atividades que contribuíssem para o desenvolvimento das competências do aluno, assim 

como, para a dinamização da comunidade escolar. Dada a impossibilidade de se realizarem audições 

com características iguais às que vinham a ser praticadas, decidi, juntamente com o Professor Tiago 

Santos organizar uma aula coletiva para as duas alunas intervenientes no contexto de estágio.  

Esta aula coletiva realizou-se no dia 24 de janeiro pelas 9h30, na própria sala de aula de violino.  

Para dar início à atividade, o Professor Tiago Santos deu as boas-vindas às duas alunas e explicou o 

contexto da aula, mencionando que à semelhança de uma aula normal, iriam executar as obras que 

estavam a trabalhar, com a diferença de que haveria mais um participante na aula, que neste caso foi 

a outra aluna. 

Numa primeira fase, a Aluna 1 executou as obras “Chorus from Judas Maccabaeus” do livro 2 de Suzuki 

e o estudo nº 4 de Wohlfahrt sem paragens. No final da interpretação, foram feitas questões sobre a 

performance da Aluna 1, e a Aluna 2 sugeriu algumas estratégias para melhorar a execução das obras. 

À semelhança da Aluna 1, a Aluna 2, também interpretou duas obras, o 1º andamento do Concerto 

para violino em Lá menor de Vivaldi e o estudo nº 19 de Kayser. No fim da interpretação, a Aluna 1 

também sugeriu algumas estratégias para melhorar a interpretação da Aluna 2.  

Na parte final da aula, as duas alunas executaram a escala e o arpejo de Sol Maior em simultâneo, 

permitindo desta forma que se ouvissem uma à outra, de modo a conseguir reproduzir o melhor som 

e afinação. 
 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de Atividade Organizada 

Atividade: Masterclasse de Violino com o Professor Augusto Trindade 

Data: Dias 9, 10 e 11 de abril 
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Horário: 9h – 20h30 

Local: Auditório da Academia de Música de Paços de Brandão 

Organização: Academia de Música de Paços de Brandão; Cláudio Soares 

Descrição da Atividade 

Numa fase inicial, esta masterclasse estava prevista para os dias 23, 24 e 25 de abril. No entanto, dada 

a imprevisibilidade dos acontecimentos no país por causa da situação pandémica, decidiu-se antecipar 

a masterclasse para uma data que à partida traria mais garantias ao nível da sua realização, 

nomeadamente para os dias 9, 10 e 11 de abril: 

-Na sexta-feira, dia 9, a masterclasse teve início às 14h15 e terminou às 21h. 

-No sábado, dia 10, a masterclasse teve início às 9h e terminou às 20h30. 

-No domingo, dia 11, a masterclasse teve início às 9h e terminou às 20h30. 

A masterclasse contou com um total de 16 alunos e 8 ouvintes, provenientes de Escolas desde Viana 

do Castelo até Lisboa. Por opção do Professor Tiago Santos, as duas alunas que tenho vindo a 

acompanhar no estágio, Aluna 1 e Aluna 2, participaram na masterclasse como ouvintes. 

Cada aluno teve oportunidade de trabalhar com o Professor Augusto Trindade em dois blocos de 45 

minutos distribuídos ao longo dos três dias. 

A atividade decorreu como planeado, e os alunos participantes, gostaram das aulas e toda a logística 

da masterclasse. 
 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de Atividade Organizada 

Atividade: Audição de Classe 

Data: 17 de abril 

Horário: 10h 

Local: Academia de Música de Paços de Brandão 

Organização: Professor Tiago Santos; Cláudio Soares 

Descrição da Atividade 

À semelhança das atividades anteriores, esta audição de classe acabou por ser organizada tendo como 

objetivo, de certo modo, dinamizar a comunidade escolar e contribuir para uma melhor preparação 

dos alunos para as provas finais de período. 

Ao contrário daquilo que uma audição costuma apresentar, esta atividade foi organizada num contexto 

mais minimalista, no sentido em que teve lugar na própria sala de aula e não teve assistência de 

público. 
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A audição iniciou com uma breve apresentação por parte do Professor Tiago Santos, expondo o 

contexto da atividade. Eu, fiquei responsável por auxiliar a afinação dos instrumentos das alunas e 

colocar as estantes na posição correta. 

As duas alunas tiveram uma boa prestação, no entanto, mostraram alguma ansiedade mesmo neste 

contexto particular. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de Participação Ativa em Ações a Realizar no Âmbito do Estágio 

Atividade: Palestra de apresentação da Plataforma Violino Digital 

Data: 6 de fevereiro  

Horário: 9h30 

Local: Online – via Zoom 

Organização: Professor Tiago Santos; Cláudio Soares 

Descrição da Atividade 

A Plataforma Violino Digital, é uma plataforma criada por mim e é uma ferramenta de investigação no 

contexto na minha Prática Pedagógica de Coadjuvação. Neste sentido, como foi uma ferramenta que 

passámos a utilizar regularmente nas aulas, decidi organizar uma palestra onde faria uma apresentação 

do site e uma breve explicação do seu funcionamento.  

No dia 6 de fevereiro, através da plataforma Zoom reuni-me com as duas alunas, Aluna 1 e Aluna 2, e 

o Professor Tiago Santos, para dar início à palestra. 

Comecei por contextualizar o site, dizendo que se tratava de uma ferramenta de investigação que 

iriamos implementar nas aulas de violino. Depois disso, através da “partilha de ecrã”, mostrei todas as 

suas funcionalidades, tais como, registo de aulas, tutoriais, agenda, ferramentas como metrónomo e 

afinador. De seguida, fiz questão de que as alunas testassem através dos seus próprios dispositivos e 

que expusessem as suas dúvidas.  

A palestra correu como previsto e as alunas mostraram entusiasmo relativamente à Plataforma Violino 

Digital. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de Participação Ativa em Ações a Realizar no Âmbito do Estágio 

Atividade: Masterclasse com a Professora Suzanna Lidegran 

Data: Dias 27 e 28 de fevereiro  

Horário: 9h30 

Local: Online – via Zoom 

Organização: Academia de Música de Paços de Brandão 
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Descrição da Atividade 

Esta atividade ocorreu nos dias 27 e 28 de fevereiro e foi orientada pela Professora Suzanna Lidegran. 

Ao contrário da masterclasse mencionada anteriormente, esta, ocorreu em moldes diferentes. A 

masterclasse decorreu via online através da plataforma Microsoft Teams. 

Por opção do Professor Tiago Santos, a única aluna a participar foi a Aluna 1.  

A aluna começou por tocar “Judas Maccabeaus” do livro 2 de Suzuki. A violinista Suzanna Lidegran 

perguntou à aluna onde sentia mais dificuldade, ao qual a aluna identificou um compasso com uma 

passagem de 4º dedo. Nesse sentido, a violinista Suzanna Lidegran propôs à aluna para que fizesse uma 

longa pausa antes do quarto dedo, de maneira a ter tempo de o preparar corretamente. 

Uma outra indicação dada pela violinista Suzanna Lidegran foi para que a aluna pensasse na música 

como se a estivesse a cantar. 

Por fim, a aluna tocou o “Happy farmer” do livro 1 de Suzuki. No final, a violinista Suzanna Lidegran 

pediu para que aluna prolongasse mais as “semínimas com ponto”, e para tal, propôs que a aluna 

contasse até três durante essa figura musical.  

A atividade decorreu como previsto e a Aluna 1 mostrou-se agradada com a masterclasse. 

2. Relatórios de aulas assistidas e coadjuvadas de Instrumento  

2.1. Aluna 1 – 2º Grau 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1 

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 1  

Assistida presencialmente 

Data: 23/10/2020 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Introdução No início da aula, foi feita uma breve apresentação entre mim e a 

aluna.  

O Professor Tiago Santos apresentou-me o reportório que a aluna 

estava a trabalhar de momento e referiu que iriamos utilizar a 

aplicação WhatsApp como ferramenta de gravação de vídeo para as 

tarefas semanais dos alunos. 

(10 min) 
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Após uma breve introdução, foi afinado o instrumento da aluna com 

a ajuda do Professor Tiago Santos. 

 

“Minuet 3”  
 
Livro 1 de Suzuki 

Numa primeira fase, o Professor Tiago Santos adotou de início 

algumas estratégias de trabalho com a aluna como: 

• Trabalhar só com cordas soltas; 

• Fazer uma paragem antes das colcheias de modo a preparar 

melhor a passagem. 

Executou-se os primeiros compassos do “Minuet” em cordas soltas, 

com o objetivo de coordenar a mão direita com as cordas em que se 

deveria tocar. 

Numa segunda fase, o Professor Tiago Santos pediu à aluna que 

executasse os mesmos compassos lentamente e acrescentando uma 

paragem antes das colcheias. A aluna não mostrou dificuldades 

nestes dois exercícios. 

De forma a organizar melhor o trabalho, o Professor Tiago Santos 

estabeleceu prazos para o envio dos vídeos e para a preparação das 

obras.  

Como tarefa, foi pedido à aluna que enviasse uma gravação da 

primeira parte da obra, memorizando e aplicando os exercícios 

trabalhados nesta aula. 

(25 min) 

Estudo nº 2  
 
Wohlfahrt 

Antes de qualquer outro avanço no estudo, o Professor Tiago Santos 

pediu à aluna para que dividisse a obra em quatro partes (A, B, C, D). 

Após a marcação da obra, o Professor iniciou o trabalho de leitura do 

estudo nº 2 de Wohlfahrt com dois exercícios: 

• Executar com paragens entre cada nota; 

• Executar compasso a compasso. 

Pretendia-se que no primeiro exercício a aluna preparasse o dedo 

seguinte durante as paragens entre notas. Já no segundo exercício, 

era objetivado que a aluna aproveitasse a pausa entre cada compasso 

para preparar o compasso seguinte. 

A Aluna 1 não teve qualquer problema em executar os exercícios. 

Como tarefa, o Professor Tiago Santos pediu para a aluna preparar e 

gravar a “parte A e B”, aplicando os exercícios trabalhados na aula. 

(25 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  
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• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

• Desenvolvimento do exercício da cidadania. 

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, telemóvel com a aplicação 

WhatsApp. 

Reflexão: Esta primeira aula foi muito importante para conhecer a aluna, as suas dificuldades e a sua 

forma de trabalhar. A aluna teve a oportunidade de perceber o processo de leitura de uma obra, assim 

como aprender algumas estratégias que auxiliam a preparação da mesma. Julgo ser importante 

salientar que, as tarefas de gravações pedidas são realizadas com a ajuda dos encarregados de 

educação, permitindo assim um envolvimento e acompanhamento dos mesmos no processo de 

aprendizagem dos alunos. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1 

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 2  

Assistida presencialmente 

Data: 30/10/2020 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Introdução A aula teve início com a afinação do instrumento da aluna com a ajuda 

do Professor Tiago Santos. 

(5 min) 

“Minuet 3”  
 
Livro 1 de Suzuki 

Contando com a presença do pianista acompanhador, a aluna 

executou a primeira parte da obra juntamente com o 

acompanhamento de piano.  

Uma primeira vez, a aluna executou a obra com o auxílio da partitura, 

e de seguida, o Professor Tiago Santos retirou a partitura de forma a 

testar o trabalho de memorização pedido na aula anterior. 

(45 min) 
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A aluna revelou algum nervosismo inicial quando tocou de cor, no 

entanto, foi notória uma melhoria na quantidade gasta de arco. Não 

houve quaisquer dificuldades que fossem percetíveis para o Professor 

Tiago Santos. 

Após finalizar o trabalho da obra com o pianista acompanhador, o 

Professor Tiago Santos reproduziu o vídeo que a aluna tinha gravado 

para esta semana. Enquanto visualizávamos o vídeo, reparámos que 

a aluna mostrou um grande “à vontade” ao tocar a mesma obra, algo 

que não se verificou no ensaio com piano. Em diálogo comigo, o 

Professor Tiago Santos sugeriu que a aluna gastasse mais arco e para 

isso, relembrou a importância de estudar a obra só em cordas soltas.  

Estudo nº 2  
 
Wohlfahrt 

Seguiu-se o estudo nº 2 de Wohlfahrt. Devido ao pouco tempo que 

restou da aula, o Professor Tiago Santos decidiu trabalhar somente a 

“parte A” do estudo. Foram aplicados os seguintes exercícios: 

• Executar somente em cordas soltas; 

• Executar com paragens entre cada nota. 

A aluna mostrou facilidade na execução dos exercícios.  

Por fim, o Professor Tiago Santos executou toda a “parte A” sem 

paragens em conjunto com a aluna. 
 

(10min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, telemóvel com a aplicação 

WhatsApp. 

Reflexão: Esta aula foi importante para mim visto que, para além da dinâmica normal de uma aula de 

instrumento, teve uma incidência no trabalho com o pianista acompanhador. Permitiu-me verificar que 

a memorização de uma obra pode trazer melhorias em componentes técnicas e musicais que, com a 

leitura da partitura não aconteciam. 
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  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1  

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 3 

Assistida presencialmente 

Data: 06/11/2020 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Escala e arpejo 
de Lá Maior 

No primeiro momento da aula, a aluna executou a escala de Lá Maior 

sem paragens. O Professor Tiago Santos alertou para a importância 

de uma boa qualidade sonora em toda a escala e pediu à aluna que a 

executasse novamente tendo em conta os seguintes aspetos: 

• Executar com todo o comprimento do arco; 

• Executar com uma maior e constante velocidade de arco. 

• Manter o arco numa direção paralela ao cavalete. 

Após estas sugestões, a aluna melhorou consideravelmente a 

qualidade sonora. Os mesmos exercícios foram aplicados no arpejo 

Maior. 

(15 min) 

Escala de Lá 
menor 
harmónica 
 
 
 

Considerando as indicações dadas anteriormente, a aluna executou a 

escala de Lá menor harmónica sem paragens e com uma boa 

qualidade sonora. No entanto, apresentou dificuldades na afinação 

no 6º, 7º e 8º graus da escala. O Professor Tiago Santos fez uma 

abordagem ao padrão dos dedos, nomeadamente, na primeira 

oitava: 

• Encostar o segundo dedo ao primeiro; 

• Subir o terceiro dedo e juntar o quarto. 

Na segunda oitava: 

• Colocar o indicador para trás da fita; 

• Subir o segundo dedo e juntar o terceiro. 

Após esta abordagem, o Professor Tiago Santos pediu à aluna que 

executasse novamente a escala. Ainda assim, a aluna sentiu 

dificuldades na afinação. Foi sugerido que auxiliasse a colocação dos 

dedos relativos ao 7º grau com o cotovelo. Para que não restassem 

(40 min) 
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dúvidas o Professor Tiago Santos executou toda a escala em conjunto 

com a aluna, primeiro com paragens em cada e por fim sem qualquer 

paragem. 

Arpejo de Lá 
menor 

Por fim, a aluna executou o arpejo menor mantendo uma boa 

qualidade de som. 

(5 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: No decorrer desta aula, apercebi-me das qualidades da aluna que me haviam sido referidas 

no início do estágio pelo Professor Tiago Santos. A aluna é de facto muito empenhada e responsável, 

demonstrando sempre uma grande disponibilidade e compreensão nos exercícios propostos. Foi 

importante para mim observar e perceber a pertinência de todas estas abordagens às escalas, visto 

que, por vezes, são um pouco desprezadas pelos alunos. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1  

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 4 

Assistida presencialmente 

Data: 13/11/2020 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

“Minuet 3” 
 
Livro 1 de Suzuki 

Com a presença do pianista acompanhador, a aluna executou a obra 

uma vez do princípio até ao fim. Enquanto tocava, foram percetíveis 

alguns problemas de afinação. O Professor Tiago Santos decidiu 

começar a trabalhar a obra por partes e instruiu exercícios como:  

(25 min) 
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• Executar nota a nota;  

• Executar apenas em cordas soltas. 

O primeiro exercício foi executado com paragens entre cada nota, 

permitindo assim uma preparação do dedo seguinte. O segundo 

exercício tinha como objetivo melhorar a coordenação do arco 

relativamente às notas escritas. A aluna não sentiu dificuldades na 

execução dos exercícios, no entanto, o Professor Tiago Santos sugeriu 

que aumentasse a velocidade e a quantidade de arco em ambos os 

exercícios.  

Após estes exercícios, a aluna executou a obra do princípio ao fim 

juntamente com o pianista acompanhador. Enquanto executava, o 

Professor Tiago Santos percebeu que a mão esquerda da mesma 

estava demasiado lenta. De forma a solucionar o problema, foi pedido 

que a aluna em casa trabalhasse toda a obra apenas com a mão 

esquerda, acrescentando também os exercícios referidos 

anteriormente. 

Escala de Lá 
menor melódica 
 
 
 

Na segunda parte da aula, o Professor Tiago Santos trabalhou a escala 

de Lá menor melódica. Numa primeira fase, fez-se uma abordagem 

ao padrão dos dedos relativos ao 6º, 7º e 8º gaus, nomeadamente, na 

primeira oitava ascendente: 

• Separar o segundo e terceiro dedo; 

• Juntar o quarto dedo ao terceiro. 

Na segunda oitava ascendente: 

• Separar o segundo dedo do primeiro; 

• Juntar o terceiro dedo ao segundo. 

Na fase descendente da escala, referiu-se que o padrão dos dedos é 

o mesmo da escala menor natural, ao qual a aluna já tinha 

conhecimento. 

Após esta abordagem, o Professor Tiago Santos pediu à aluna que 

executasse a escala nota a nota, permitindo uma preparação da 

colocação dos dedos. 

Após trabalhar lentamente, o Professor Tiago Santos executou a 

escala em conjunto com a aluna sem paragens. 

(30 min) 

Arpejo de Lá 
menor 

Por fim, a aluna executou o arpejo do princípio ao fim. 

O Professor Tiago Santos pediu que a aluna executasse uma vez mais, 

reforçando a importância de manter uma boa qualidade sonora. 

(5 min) 
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Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: Na primeira parte da aula, com a presença do pianista acompanhador, a aluna revelou algum 

nervosismo que acabou por se refletir na afinação da obra. É de referir que, apesar de algumas 

dificuldades, a aluna apresentou uma boa evolução de aula para aula. No final, o Professor Tiago Santos 

dialogou comigo no sentido de marcar uma prova para o dia 27 de novembro que incluiria a obra 

“Minuet 3” do livro 1 de Suzuki, assim como as escalas de Lá Maior e menor, e respetivos arpejos. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1  

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 5 

Assistida presencialmente 

Data: 20/11/2020 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Explicação do 
contexto da aula 

O Professor Tiago Santos explicou à aluna que na semana seguinte 

realizará uma prova de instrumento, na qual será avaliada pelo 

desempenho dos seguintes elementos: 

• Escala e arpejo de Lá Maior; 

• Escala de Lá menor harmónica; 

• Escala de Lá menor melódica; 

• Arpejo de Lá menor; 

• “Minuet 3” do livro 1 de Suzuki. 

(10 min) 
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Foi ainda referido que, como preparação, faria nesta aula uma 

simulação de prova. 

Escala e arpejo 
de Lá Maior  
 
 
 

Antes de começar a tocar, o Professor Tiago Santos sugeriu que, tanto 

nesta aula como na prova, a aluna executasse todas as escalas e 

arpejos lentamente. Alertou ainda para a utilização de todo o 

comprimento do arco. 

Após estas indicações, a aluna executou a escala e o respetivo arpejo 

sem paragens. Não aparentou ter dificuldades na sua execução. 

(15 min) 

Escala de Lá 
menor 
harmónica; 
melódica; 
arpejo 

De seguida, a aluna executou a escalas menores harmónica e 

melódica sem paragens. Enquanto executava, a aluna mostrou 

algumas dificuldades na afinação da escala melódica. O Professor 

Tiago Santos decidiu tocar essa mesma escala juntamente com a 

aluna, utilizando alguns exercícios propostos nas aulas passadas: 

• Uma primeira vez com paragens entre cada nota; 

• E uma outra, entoando as notas juntamente com a 

colocação dos dedos da mão esquerda. 

A aluna voltou a repetir as escalas sozinha, sem paragens, 

aparentando ter resolvido a questão da afinação. 

Por fim, a aluna executou o arpejo menor do princípio ao fim, sem 

qualquer tipo de dúvida.  
 

(15 min) 

“Minuet 3” 
 
Livro 1 de Suzuki 

Numa primeira fase, a aluna executou a obra do princípio ao fim sem 

paragens. Desde a última aula, a aluna melhorou a afinação e a forma 

como colocava os dedos no violino. No entanto, o Professor Tiago 

Santos sugeriu que a aluna trabalhasse a questão da qualidade 

sonora, utilizando as estratégias propostas nas aulas passadas, 

nomeadamente: 

• Trabalhar em cordas soltas; 

• Utilizar todo o comprimento do arco; 

• Executar com uma maior e constante velocidade de arco. 

(20 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 
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Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: No primeiro momento da aula, a aluna ficou um pouco ansiosa ao saber da realização da 

prova. No entanto, o Professor Tiago Santos, com um discurso calmo e tranquilizador, referiu que a 

prova apesar de ser um momento de avaliação, seria um momento simples onde apenas tocariam as 

obras uma vez do início ao fim. A aluna acabou por ter um bom desempenho nesta aula, dado ao seu 

estudo regular e organizado. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1 

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 6 

Assistida presencialmente 

Data: 11/12/2020 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

“The Happy 
Farmer” 
 
Livro 1 de Suzuki 

A aluna trabalhou a obra juntamente com o acompanhamento do 

piano. Numa fase inicial, executou nota a nota, permitindo uma 

melhor preparação dos dedos seguintes. Numa segunda fase, 

executou a obra completa sem paragens. O Professor Tiago Santos 

explicou que a arcada deveria ser mais rápida, principalmente nas 

colcheias. A explicação surtiu resultados na qualidade de som.  

(20 min) 

Estudo nº 4  
 
Wohlfahrt  
 
 
 

Numa fase inicial, o Professor Tiago Santos tocou a primeira parte 

do estudo em conjunto com a aluna, de forma a facilitar a perceção 

da afinação. De seguida, foi pedido que a aluna tocasse mais devagar 

e com paragens nas colcheias, preparando assim os conjuntos de 

semicolcheias. Enquanto a aluna executava, o Professor Tiago 

Santos chamou à atenção da mesma para que esta rodasse o punho, 

de forma que a vara do arco ficasse menos inclinada. 

(15 min) 
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“Chorus from 
Judas 
Maccabaeus” 
 
Livro 2 de Suzuki 

Na fase final da aula, fez-se uma leitura da obra “Chorus from Judas 

Maccabaeus” do livro 2 de Suzuki. Foram aplicados os seguintes 

exercícios: 

• Solfejar compasso a compasso; 

• Executar apenas com a mão esquerda; 

• Executar apenas em cordas soltas. 

Como esta foi a primeira sessão de trabalho desta obra, a aluna 

sentiu algumas dificuldades, nomeadamente, no solfejo e na 

execução em cordas soltas.  

O Professor Tiago Santos reforçou a importância destes exercícios 

no estudo complementar para uma boa preparação da obra. 

(25 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: Na primeira fase da aula, contando com a presença do pianista acompanhador, a aluna teve 

um desempenho bastante positivo, principalmente no aspeto da afinação. Houve de facto uma 

melhoria na qualidade sonora, no entanto, a aluna apresenta ainda uma tendência para gastar pouca 

quantidade de arco, com pouca velocidade. É de salientar que, é notória a organização e regularidade 

do estudo complementar da aluna na forma como fez a leitura da obra “Chorus from Judas 

Maccabaeus” do livro 2 de Suzuki. Apesar de algumas dificuldades no solfejo, a aluna conseguiu fazer 

uma leitura maioritariamente correta da obra, executando com o instrumento. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 
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Aluno: Aluna 1 

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 7 

Coadjuvada presencialmente 

Data: 18/12/2020 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

“The Happy 
Farmer” 
 
Livro 1 de Suzuki 

A aluna deverá executar a obra com ritmo certo, mantendo sempre 

uma boa postura e posições corretas. Deverá colocar em prática os 

exercícios trabalhados nas aulas anteriores, nomeadamente: 

• Executar em cordas soltas; 

• Utilizar todo o comprimento do arco; 

• Executar com uma maior e constante velocidade de arco. 

Deverá ser prestada atenção à utilização das dinâmicas e ao auxílio 

do cotovelo para a colocação dos “quartos dedos”. 

(30 min) 

Estudo nº 4  
 
Wohlfahrt  
 
 
 

O estudo nº 4 de Wohlfahrt deverá ser executado com uma boa 

afinação, principalmente nos “quartos dedos”, utilizando o auxilio 

do cotovelo esquerdo. 

Deverá ser mantida uma boa postura e posições corretas durante 

toda a execução do estudo.  

(30 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  
 
Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão e descrição: Para esta aula, o Professor Tiago Santos pediu-me que trabalhasse com a aluna 

a obra “The Happy Farmer” do livro 1 de Suzuki e também a primeira parte do estudo nº 4 de 

Wohlfahrt. 

Antes de qualquer intervenção, pedi à aluna para que tocasse a obra “The Happy Farmer” até ao fim. 

Enquanto a aluna executava, apercebi-me que ela estava a utilizar pouca velocidade de arco, o que por 

vezes tornava o ritmo instável. Após finalizar a obra, pedi então à aluna para que antes de começar a 

tocar pensasse na subdivisão do tempo, tentando assim deixar o ritmo e pulsação mais regular. A aluna 
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mostrou-se empenhada e houve uma melhoria na questão rítmica. Para além da preparação antes de 

tocar, pedi à aluna para que tocasse com mais energia, utilizando uma maior quantidade e velocidade 

de arco. A fim de facilitar a compreensão do que era pedido, demonstrei várias vezes tocando sozinho 

e posteriormente em conjunto com a aluna. Uma outra estratégia que utilizei para melhorar o 

cruzamento de cordas e a independência da “mão direita” foi pedir à aluna que numa primeira fase 

tocasse a obra somente em cordas soltas e que posteriormente juntasse a mão esquerda. Como este 

é um exercício ao qual a aluna já está habituada a fazer, esta demonstrou facilidades ao executá-lo e 

uma melhoria tanto no cruzamento de cordas como na clareza das notas tocadas.  

Após estas indicações, a obra ficou mais sólida levando-me a falar da questão das dinâmicas. Verifiquei 

se a partitura da aluna tinha dinâmicas marcadas e pedi para que a aluna destacasse mais cada uma 

delas, fazendo o “forte” “mais forte” e o “piano” “mais piano”, demonstrando sempre com o violino o 

que pretendia.  

De seguida, avancei para o estudo nº 4 de Wohlfahrt. Nesta obra estava previsto trabalhar a primeira 

parte (A). À semelhança da obra anterior, pedi que a aluna tocasse antes de eu fazer qualquer tipo de 

indicações.  

Após a aluna executar a primeira parte do estudo, pedi novamente que fizesse o exercício de cordas 

soltas feito na outra obra. Enquanto esta executava o estudo, reparei que os quartos dedos ficavam 

sempre desafinados, para isso, sugeri que auxiliasse os quartos dedos com o cotovelo. A aluna mostrou-

se empenhada e atenta, resultando numa melhoria da afinação com os quartos dedos “mais 

redondos”. 

Por fim, corrigi apenas algumas questões de afinação em algumas passagens, pedindo à aluna que 

tocasse estas passagens nota a nota, com uma paragem entre cada uma delas de modo a preparar o 

dedo seguinte.  

De um modo geral, a aluna correspondeu e houve uma melhoria em ambas as obras trabalhadas. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1 

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 8 

Assistida presencialmente 

Data: 08/01/2021 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 
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“Chorus from 
Judas 
Maccabaeus” 
 
Livro 2 de Suzuki 

Numa primeira fase, o Professor Tiago Santos tocou toda a obra 

simultaneamente com a aluna e com o acompanhamento de piano. 

Ainda juntamente com o pianista acompanhador, foi pedido para 

que a aluna executasse novamente a obra, de uma forma mais lenta 

e pausada. A aluna executou a obra desta forma, revelando alguns 

problemas de afinação. Já sem o acompanhamento de piano, o 

Professor Tiago Santos trabalhou nota a nota juntamente com a 

aluna, dando espaço para a preparação dos dedos seguintes. A aluna 

executou o exercício corretamente, no entanto, quando voltou a 

executar sem paragens, os problemas de afinação permaneceram. 

Foi pedido que executasse a obra novamente, de uma forma mais 

lenta e em cordas soltas. Após este exercício a aluna revelou 

melhorias na afinação geral da obra. 

(25 min) 

Estudo nº 4  
 
Wohlfahrt  
 
 
 

Antes de trabalhar por partes, o Professor Tiago Santos executou 

todo o estudo em simultâneo com a aluna. 

Após executar do início ao fim, foram mencionados dois exercícios: 

• Executar com paragens em cada tempo; 

• Solfejar compasso a compasso. 

No primeiro exercício pretendia-se que fosse executado lentamente 

e com uma paragem em cada célula rítmica. Já no segundo exercício, 

objetivava-se que se fizesse uma pausa entre cada compasso, de 

modo a preparar as notas seguintes. 

A aluna executou os exercícios sem grandes dificuldades, no 

entanto, o Professor Tiago Santos, pediu que a aluna trabalhasse em 

casa os exercícios aplicados na aula, juntamente com o metrónomo. 
 

(20 min) 

Escala e arpejo de 
Lá Maior 
 

Na parte final da aula, o Professor Tiago Santos explicou à aluna o 

funcionamento do metrónomo. Foi pedido que executasse a escala 

de Lá Maior juntamente com a marcação do tempo. A aluna 

executou a escala duas vezes sem paragens: 

• Duas semínimas por arco, a 50 bpm; 

• Uma semínima por arco, a 50 bpm. 

A aluna não teve dificuldades ao executar a escala, no entanto o 

Professor Tiago Santos para que uma maior velocidade de arco fosse 

utilizada. 

Por fim, os dois exercícios com o metrónomo foram aplicados ao 

arpejo. 

(15 min) 
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Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, metrónomo. 

Reflexão: Esta aula foi importante para mim, pois percebi que por vezes os problemas de afinação 

podem ser resolvidos através de correções na “mão direita”. Foi visível que, neste caso em particular, 

a aluna melhorou a afinação da obra aplicando o exercício de cordas soltas que, permitiu uma melhor 

coordenação entre as duas mãos e reduziu os ruídos inerentes aos cruzamentos de cordas. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1  

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 9 

Assistida presencialmente 

Data: 15/01/2021 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

“Chorus from 
Judas 
Maccabaeus” 
 
Livro 2 de Suzuki 

Na primeira parte da aula, trabalhou-se a obra “Chorus from Judas 

Maccabaeus” do livro 2 de Suzuki. A aluna fez uma interpretação da 

obra completa sem qualquer paragem. Não aparentando 

dificuldades na sua execução, o Professor Tiago Santos acompanhou 

a aluna ao piano. Nesta fase, executou-se a obra duas vezes. Na 

primeira vez, executou-se sem paragens. Sugeriu-se que a aluna 

gastasse mais quantidade de arco de forma a reproduzir mais som. 

Na segunda vez, a obra foi interpretada lentamente, quase 

compasso a compasso. Realizou-se um trabalho de afinação, em que 

o Professor Tiago Santos executava as notas do violino no piano, de 

(30 min) 
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forma a aluna ter uma perceção auditiva da afinação correta. A aluna 

executou os exercícios sem grandes problemas, no entanto, teve 

dificuldade em utilizar uma arcada mais veloz e constante durante 

toda a obra.  

Estudo nº 4  
 
Wohlfahrt  
 
 
 

Para esta aula estava previsto a aluna apresentar o estudo nº 2 de 

Wohlfahrt, no entanto, antes da sua execução a aluna disse ao 

Professor Tiago Santos que não tinha conseguido estudar em casa. 

Neste sentido, decidiu-se então fazer uma breve passagem no 

estudo nº 4, ficando como tarefa para a próxima aula a preparação 

do estudo nº2.  

Apesar da aluna não ter conseguido estudar nenhum dos dois 

estudos, conseguiu tocar o nº4 até ao final sem grandes dificuldades. 

O Professor Tiago Santos, mencionou que a afinação poderia 

melhorar e decidiu executar alguns dos compassos mais 

problemáticos juntamente com a aluna. Foi notória uma melhoria 

em alguns dos compassos, porém, marcou-se como tarefa para casa, 

trabalhar os compassos mais problemáticos utilizando as seguintes 

estratégias: 

• Executar lentamente, com paragens entre cada nota; 

• Executar só com a mão esquerda; 

• Executar apenas em cordas soltas. 

(20 min) 

Escala e arpejo de 
Lá Maior 
 

Por fim, executou-se a escala de Lá maior juntamente com o 

metrónomo a 50 bpm. A aluna interpretou uma vez sozinha e outra 

vez juntamente com o Professor Tiago Santos. De seguida, executou 

o arpejo sozinha sem paragens. Foi notória as melhorias na 

distribuição e velocidade de arco. Enquanto executava, percebeu-se 

que o estudo complementar com o metrónomo ajudou a tornar o 

ritmo mais estável. 
 

(10 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 
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• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, metrónomo. 

Reflexão: Penso que seja importante refletir sobre a abordagem do Professor Tiago Santos 

relativamente aos estudos nº2 e 4 de Wohlfahrt. Apesar de a aluna não ter estudado nenhum dos dois 

estudos, conseguiu-se trabalhar outras matérias com uma abordagem diferente às obras em questão. 

Nesta aula observei que ter uma formação em piano pode ser útil para complementar as estratégias 

de ensino e até mesmo para acompanhar os alunos quando o pianista acompanhador não está 

presente. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1  

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 10 

Assistida online 

Data: 12/02/2021 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

“Chorus from 
Judas 
Maccabaeus” 
 
Livro 2 de Suzuki 

Trabalhou-se a obra “Chorus from Judas Maccabaeus” do livro 2 de 

Suzuki. Numa primeira fase, a aluna executou a obra do princípio até 

ao fim sem paragens. A aluna mostrou um maior à vontade 

relativamente à aula anterior. Enquanto executava a obra, o 

Professor Tiago Santos apercebeu-se que a aluna colocava alguns 

dedos de forma mais espalmada, piorando a afinação dessas notas. 

Retirou-se a estante com a partitura e foi pedido que a aluna tocasse 

novamente a obra, prestando atenção à colocação dos dedos. A 

aluna corrigiu esse problema, melhorando assim a afinação geral da 

obra. 

 

(20 min) 

Estudo nº 4  
 
Wohlfahrt  
 
 
 

O estudo foi executado numa primeira fase pelo Professor Tiago 

Santos em conjunto com a aluna. O trabalho focou-se nos 

compassos mais problemáticos que haviam sido identificados na 

aula anterior, através dos seguintes exercicíos: 

• Execução com paragem nas colcheias; 

(20 min) 
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• Execução compasso a compasso. 

No primeiro exercício a aluna sentiu dificuldades na preparação do 

dedo seguinte. O Professor Tiago Santos executou o mesmo 

exercício em conjunto com a aluna, reduzindo o seu andamento. 

No segundo exercício a aluna sentiu-se mais à vontade, já que as 

dificuldades de cada compasso tinham sido ultrapassadas no 

exercício anterior. 

Estudo nº 2 
 
Wohlfahrt 
 

Na fase terminal da aula, trabalhou-se o estudo nº 2 de Wohlfahrt. 

Primeiramente, a aluna interpretou o estudo do início ao fim sem 

paragens. Enquanto a aluna executava, percebeu-se que desde a 

aula passada houve um bom progresso no processo de preparação 

da obra. Apesar desse bom desempenho, foi identificada uma nota 

trocada na “parte C” do estudo. Nesse sentido, o Professor Tiago 

Santos pediu que a aluna tocasse essa mesma parte, de uma forma 

mais lenta e pausada. Com esta estratégia, a aluna corrigiu o 

problema e acabou por melhorar a afinação da “parte C” do estudo. 

  

(15 min) 

Explicação do 
contexto da 
próxima aula 

Por fim, o Professor Tiago Santos mencionou que na próxima aula a 

aluna faria mais uma prova de instrumento, com o objetivo de 

avaliar os conteúdos previamente trabalhados, nomeadamente: 

• Escala e arpejo de Lá Maior; 

• Escala de Lá menor melódica; 

• Arpejo de Lá menor; 

• Estudo nº 4 de Wohlfahrt; 

• “Musette” do livro 2 de Suzuki 

 

(5 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 
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Reflexão: Apesar da aluna ainda ter apresentado dificuldades, creio que o estudo em casa foi feito 

corretamente. Desde a aula passada, a aluna conseguiu adquirir o conhecimento de todas as notas do 

estudo, contando com uma afinação bastante positiva. Observei mais uma vez que esta aluna tem uma 

grande disponibilidade e atenção durante toda a aula, conseguindo resolver praticamente todos os 

problemas através das estratégias propostas. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1 

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 11 

Coadjuvada online 

Data: 19/02/2021 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Prova de 
Instrumento 

A aluna fará uma prova de instrumento onde deverá executar os 

conteúdos previamente selecionados, do início ao fim e sem 

paragens.  

Elementos de avaliação: 

• Escala e arpejo de Lá Maior; 

• Escala de Lá menor melódica; 

• Arpejo de Lá menor; 

• Estudo nº 4 de Wohlfahrt; 

• “Musette” do livro 2 de Suzuki 

(30 min) 

Estudo nº 4  
 
Wohlfahrt  
 
 
 

A aluna deverá colocar em prática os conhecimentos adquiridos 

através das estratégias mencionadas em aulas anteriores: 

• Afinação dos “quartos dedos”, auxiliados pelo cotovelo 

esquerdo; 

• Manter uma boa postura e posições corretas durante toda 

a execução do estudo. 

Deverão ser colocados exercícios de solfejo e cordas soltas, de modo 

a garantir o conhecimento das notas e do ritmo da obra. 
 

(30 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  
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• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão e descrição: Como estava previsto, nesta primeira parte da aula fez-se uma avaliação de 

conteúdos previamente trabalhados.  

• Em primeiro lugar, a aluna executou as escalas e arpejos de Lá Maior e menor; 

• Em segundo lugar, a aluna tocou o estudo nº 4 de Wohlfahrt; 

• Por último, a aluna concluiu a avaliação com a obra “Musette” do Livro 2 de Suzuki. 

Todos estes elementos foram executados do princípio ao fim sem qualquer paragem. A aluna mostrou-

se estar tranquila em todo o momento de prova. 

Após terminar a avaliação, dei início à aula previamente planificada. Comecei por pedir à aluna que 

tocasse uma vez para que eu pudesse tirar algumas conclusões. Enquanto a aluna executava, percebi 

que havia dúvidas em relação a algumas notas. Numa primeira fase, fiz um trabalho de solfejo para que 

a aluna entendesse melhor o “texto” da obra. Solfejei juntamente com a aluna e depois pedi para que 

a mesma solfejasse sozinha. Apliquei exercícios de cordas soltas de modo a deixar a arcada mais regular 

e eliminar alguns ruídos que foram percetíveis nos cruzamentos de corda. Por fim, para deixar todo o 

estudo mais coordenado, apliquei um exercício de mão esquerda, em que a aluna executava a obra 

apenas com a colocação dos dedos no violino dessa mesma mão. 

Para finalizar, toquei todo o estudo em conjunto com a aluna, certificando-me que não restavam 

dúvidas. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1  

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 12 

Assistida online 

Data: 26/02/2021 

 

Horário: 13:20 - 14:20 
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Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Plataforma 
Violino Digital 

No início da aula, fez-se uma introdução à Plataforma Violino Digital. 

Numa primeira fase, fiz uma breve apresentação de todas a 

funcionalidades disponíveis e de que maneira iriam ser utilizadas 

neste contexto em que se insere. Mencionei que a aluna poderia 

consultar todas as suas aulas, nomeadamente, sumários, 

observações, tarefas propostas, etc., através da sua conta. 

Seguidamente, em diálogo com o Professor Tiago Santos, foram 

estipuladas as gravações a serem feitas para a secção “Tutoriais” da 

plataforma. Desta forma, a Plataforma Violino Digital começará a ser 

utilizada a partir desta aula. 

(15 min) 

“The Happy 
Farmer” 
 
Livro 1 de Suzuki  
 
 
 

O trabalho desta obra dividiu-se em duas secções, uma parte de 

solfejo, e outra de interpretação com o violino. Na primeira fase, 

solfejou-se apenas a primeira pauta, repetindo sempre uma vez cada 

compasso. A aluna apresentou algumas dificuldades no solfejou dos 

compassos que continham “galopes” (semínima com ponto, 

colcheia). O Professor Tiago Santos solfejou lentamente essa célula 

rítmica com a aluna e aumentou a velocidade até chegar ao 

andamento original. Na segunda fase, a aluna executou essa mesma 

primeira pauta com o instrumento. Nos compassos onde 

apresentava dúvidas no solfejou, observou-se dificuldades na 

execução. O Professor Tiago Santos sugeriu que a aluna utilizasse 

uma maior quantidade de arco, tentando evitar que a aluna ficasse 

bloqueada. De facto, observou-se melhorias tanto na qualidade de 

som como na precisão rítmica. 

(25 min) 

Escala e arpejo de 
Sol Maior 

De forma a melhorar destreza do arco, o Professor Tiago Santos 

pediu à aluna que esta executasse a escala de Sol Maior com a maior 

quantidade de arco possível. A aluna executou a escala com o 

comprimento de arco pedido, no entanto, a execução revelou-se 

descontrolada. O Professor Tiago Santos mostrou-se agradado com 

o resultado, mas pediu à aluna que executasse uma vez mais, 

mantendo a velocidade de arco constante até ao final da escala. Por 

fim, a execução foi mais estável, mas ainda assim imperfeita. 
 

(20 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  
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• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: Esta aula foi muito importante para mim no sentido em que, através do diálogo com o 

Professor Tiago Santos e da reação da aluna, pude entender que a Plataforma Violino Digital se 

enquadra muito bem na metodologia de trabalho que tem vindo a ser desenvolvida ao longo do 

estágio. Percebi que através das funcionalidades que adicionei, a plataforma poderá vir a ser muito 

benéfica quer para as alunas, quer para os Professores. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1  

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 13 

Assistida online 

Data: 05/03/2021 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

“Musette” 
 
Livro 2 de Suzuki 

Durante esta semana, através da Plataforma Violino Digital, o 

Professor Tiago Santos gravou quatro vídeos para a secção 

“Tutoriais” relativos às partes A, B1, B2 e A1 da obra “Musette” do 

livro 2 de Suzuki. 

Num primeiro momento da aula, a aluna foi questionada sobre a 

visualização dos vídeos, ao qual respondeu que sim.  

Começou-se então o trabalho da obra. Em primeiro lugar, a aluna 

executou a “parte A” sem paragens. Com algum espanto, o Professor 

Tiago Santos mencionou que, quer a afinação quer as questões do 

arco, mais precisamente a velocidade e quantidade utilizada, 

estavam bastante melhores em relação à aula passada. De seguida, 

(50 min) 
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a aluna executou o “B1 e B2” novamente sem paragens. Nestas duas 

secções, o Professor Tiago Santos fez questão de trabalhar o som 

juntamente com a aluna. Executou-se primeiro apenas com cordas 

soltas, tentando manter sempre uma velocidade de arco constante. 

Seguidamente, executou-se as mesmas secções já com as respetivas 

notas, com o objetivo de aplicar uma velocidade constante como 

tinha sido feito anteriormente. 

A aluna não mostrou dificuldades nos exercícios, pois tinha as notas 

bem trabalhados através do seu estudo em casa. 

Avançou-se então para a última parte da obra. A aluna executou a 

secção A1 sem paragens, no entanto foi evidente que sentiu 

dificuldades nos últimos dois compassos. Nesse sentido, o Professor 

Tiago Santos aplicou exatamente os mesmos exercícios que tinha 

aplicado nas secções anteriores: uma vez executado em cordas 

soltas; outra vez executado com notas.  

Por fim, a aluna fez a interpretação da obra inteira sem paragens. 

Estudo nº 5  
 
Wohlfahrt 
 
 
 
 

No último momento da aula, o Professor Tiago Santos fez a divisão 

do estudo nº 5 de Wohlfahrt em três partes (A, B, C). 

Antes de terminar o tempo de aula, fez-se uma pequena leitura dos 

primeiros compassos através do solfejo. Executou-se compasso a 

compasso, fazendo uma paragem entre eles de modo a preparar as 

notas seguintes. 

(10 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, computador com acesso à 

internet.  
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Reflexão: Saí desta aula muito agradado, não só pelo desempenho da aluna, mas também por de certa 

forma ter dado o meu contributo. Esta foi a primeira aula após o início da utilização da Plataforma e 

tanto eu como o Professor Tiago Santos ficámos surpreendidos pelo feedback da aluna. Observando os 

vídeos gravados pelo Professor Tiago Santos e fazendo um bom trabalho de estudo complementar, a 

aluna acabou por apresentar a obra “Musette” do livro 2 de Suzuki muito bem estruturada, com muito 

poucas dificuldades, trazendo assim outra dinâmica para a aula.  

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1  

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 14 

Coadjuvada online 

Data: 13/03/2021 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

“Musette”  
 
Livro 2 de Suzuki 

Pretende-se que a aluna execute a obra com o ritmo e pulsação 

correta.  

A aluna deverá ser capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos 

através das estratégias apresentadas em aulas anteriores, 

nomeadamente: 

• Utilização das dinâmicas; 

• Colocação de quartos dedos com auxílio do cotovelo. 

Ainda assim, a aluna deverá manter uma boa postura, posições 

corretas e um bom som durante toda a execução da obra. 

(30 min) 

Estudo nº 5 
 
Wohlfahrt  
 
 
 

Pretende-se que a aluna execute todo o estudo com um som e uma 

arcada homogénea.  

Estarei particularmente atento à afinação e à colocação dos dedos 

na corda.  

A aluna deverá manter uma boa postura e posições corretas ao 

longo do estudo, assim como, colocar em prática as estratégias 

mencionadas em aulas anteriores, nomeadamente: 

• Colocação dos dedos “redondos”; 

• Colocação dos quartos dedos com o auxílio do cotovelo; 

(30 min) 
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• Executar o estudo na zona do meio do arco. 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, computador com acesso à 

internet. 

Reflexão e descrição: Para esta aula estava previsto trabalhar a obra “Musette” do livro 2 de Suzuki e 

o estudo nº 5 de Wohlfahrt. Comecei por pedir à aluna que tocasse a obra “Musette” uma vez para 

que eu pudesse tirar algumas conclusões. Enquanto a aluna executava, percebi que não existiam 

dúvidas em relação às notas, mas que a aluna gastava muito pouco arco, o que por vezes influenciava 

negativamente o ritmo da obra. Numa primeira fase, trabalhei juntamente com a aluna alguns dos 

compassos iniciais. Na primeira execução, incentivei a aluna para que gastasse mais arco e utilizasse 

uma maior e constante velocidade de arco. Ainda não satisfeito com o resultado, pedi à aluna que 

executasse os mesmos compassos, mas desta vez apenas em cordas soltas. O resultado foi bastante 

positivo. Tendo em conta o resultado obtido, pedi à aluna que executasse os restantes compassos da 

obra, tendo em conta a quantidade e velocidade de arco trabalhada no exercício anterior. Durante esta 

execução, de facto, as questões relacionadas com o arco tiveram um resultado bastante positivo, no 

entanto, a afinação de algumas passagens piorou. Neste sentido, pedi à aluna que trabalhasse os 

compassos destas passagens da seguinte forma: executar em cordas soltas; executar só com a mão 

esquerda; executar com paragem entre cada nota.  

A aluna executou os exercícios de forma seguida e sem paragens. O resultado foi positivo, a afinação 

melhorou e a arcada manteve-se como trabalhado anteriormente, o que me levou a concluir que o 

problema estava na coordenação das duas mãos e não propriamente na afinação. Por fim, pedi à aluna 

que trabalhasse a obra em casa com todos estes exercícios de coordenação. 

Avançou-se para o estudo nº 5 de Wohlfahrt. Utilizei o mesmo método de trabalho, ouvi primeiro 

alguns compassos tocados pela aluna de forma a diagnosticar aspetos que pudessem ser melhorados. 

Percebi que o problema nesta obra era o mesmo da obra anterior, e como tal, apliquei os mesmos 

exercícios. Primeiro trabalhei alguns compassos juntamente com aluna, incentivando sempre para que 

a mesma utilizasse uma maior velocidade de arco. De seguida, pedi para que tocasse as passagens mais 

difíceis apenas em cordas soltas, mantendo sempre a arcada na zona do meio do arco. Desta forma, o 
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som tornou-se mais homogéneo, sem ruídos e sem mudanças de dinâmicas involuntárias. Ainda assim, 

observei problemas de afinação nomeadamente nos quartos dedos. Como o ritmo da obra é igual em 

todos os compassos, selecionei um compasso onde havia uma predominância de quartos dedos. Pedi 

à aluna que executasse este compasso lentamente e que preparasse a colocação do quarto dedo, 

auxiliando com o cotovelo esquerdo. A aluna executou o exercício sem problemas, praticando uma 

colocação mais redonda e afinada do quarto dedo. 

Para finalizar, toquei todo o estudo em conjunto com a aluna, certificando-me que não restavam 

dúvidas. 

A aula terminou com a escolha de novo reportório juntamente com o Professor Tiago Santos.   

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1 

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 15 

Coadjuvada online 

Data: 19/03/2021 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Escala e arpejo de 
Sol Maior   

A aluna deverá executar toda a escala com um som homogéneo e 

uma boa afinação.  

Deverá ainda, ser capaz de permanecer com uma boa postura e 

posições corretas durante toda a execução. 

(15 min) 

Escala de Sol 
menor 
harmónica; 
arpejo de Sol 
menor 
 
 

Pretende-se que a aluna execute toda a escala com uma boa 

afinação, mantendo um som homogéneo.  

Deverão ser mencionados os padrões de dedos referentes à escala 

menor harmónica. 

Deverá ainda, ser capaz de permanecer com uma boa postura e 

posições corretas durante toda a execução. 

(15 min) 

Estudo nº 5  
 
Wohlfahrt 

Pretende-se que a aluna execute todo o estudo com um som e uma 

arcada homogénea.  

Estarei particularmente atento à afinação e à colocação dos dedos 

na corda.  

(30 min) 
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Para além de boa postura e posições corretas, deverão ser postos 

em prática os conhecimentos adquiridos na aula anterior durante 

todo o estudo, nomeadamente: 

• Colocação dos dedos “redondos”; 

• Colocação dos quartos dedos com o auxílio do cotovelo; 

• Executar o estudo na zona do meio do arco. 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, computador com acesso à 

internet. 

Reflexão e descrição: Para esta aula estava previsto trabalhar o estudo nº 5 de Wohlfahrt assim como 

as escalas de Sol Maior e menor harmónica com os respetivos arpejos. 

Comecei por trabalhar as escalas e arpejos. Numa primeira fase ouvi a aluna executar ambas as escalas 

e arpejos. Verifiquei que por vezes havia notas desafinadas ou incertezas na colocação dos dedos. Pedi 

à aluna que tocasse a escala de Sol Maior lentamente e que fizesse uma pausa entre cada nota, dando 

assim tempo para preparar os dedos seguintes.  

De seguida, pedi que a aluna executasse o arpejo exatamente da mesma forma. Não houve qualquer 

problema na execução dos dois elementos. 

Avançou-se para a escala de Sol menor harmónica. Novamente, pedi que a aluna executasse a escala 

uma vez sem paragens. Durante a execução observei que a aluna tinha dificuldades na colocação dos 

dedos e, dada todas as incertezas, cheguei à conclusão de que o problema poderia estar na 

incompreensão do padrão dos dedos. Fiz uma breve explicação de como se executava os dedos 

corretamente (1º dedo para trás da “fita” e 3º dedo com extensão) e (4º dedo junto ao 3º e 1º dedo 

“da fita”). Após a explicação, executei uma vez para que a aluna visualizasse todo o processo. Por fim, 

foi executada toda a escala e arpejo juntamente com a aluna, num andamento mais lento. 

Avancei para o estudo nº 5 de Wohlfahrt. Na aula passada, trabalhou-se maioritariamente questões 

relacionadas com o arco, e para esta aula, tinha previsto trabalhar a mão esquerda. Sendo assim, pedi 

à aluna que executasse todo o estudo apenas com a mão esquerda, dizendo o nome das notas 

enquanto colocava os dedos. O exercício foi executado sem problema. 



  121 

 

De seguida, foquei-me apenas na última pauta, onde aparentemente a aluna tinha dificuldade na 

execução de dois compassos. Apliquei exercícios apenas de arco de forma a ajudar no cruzamento de 

cordas, nomeadamente: 

• Cordas soltas; 

• Execução nota a nota. 

Sugeri ainda que, trabalhasse estes dois compassos apenas com a mão esquerda e solfejo em 

simultâneo, de forma a clarificar as notas. Fiz uma breve demonstração dos exercícios pedidos. 

A aluna executou todos os exercícios sem quaisquer problemas, no entanto, observei que a afinação 

destes últimos compassos não estava totalmente correta. Para finalizar, demonstrei novamente os 

exercícios pedidos e executei os mesmos em conjunto com a aluna, certificando-me que não havia 

dúvidas. 

Antes de finalizar a aula, o Professor Tiago Santos informou a aluna que para a próxima aula viria o 

Professor Nuno Soares fazer a avaliação final de Prática de Ensino Supervisionada e que já estavam 

disponíveis os vídeos na secção “Tutoriais” da Plataforma Violino Digital das obras que deveria trazer 

na próxima aula: “Bourreé” do livro 2 de Suzuki e o estudo nº 6 de Wohlfahrt. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 1  

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 16 

Coadjuvada presencialmente 

Data: 26/03/2021 

 

Horário: 13:20 - 14:20 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Aquecimento e 
alongamento 
muscular 

Deverão ser executados alguns exercícios de aquecimento muscular 

no início da aula. 

Deverão também ser aplicados exercícios de alongamento muscular 

no final da aula. 

(5 min) 

Escala de Sol 
Maior 

A aluna deverá executar toda a escala com um som homogéneo e 

uma boa afinação.  

Pretende-se ainda, que a aluna seja capaz de permanecer com uma 

boa postura e posições corretas durante toda a execução. 

Deverão ser aplicados vários golpes de arco na escala. 

(10 min) 
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“Bourreé”  
 
Livro 2 de Suzuki 
 

Pretende-se que a aluna execute toda a obra com um bom 

desempenho. Deverá mostrar os conhecimentos adquiridos através 

dos vídeos gravados pelo Professor Tiago Santos, nomeadamente:  

• Conhecimento da estrutura da obra; 

• Capacidade de solfejar a obra; 

• Executar as diferentes dinâmicas; 

Deverá ainda, ser capaz de permanecer com uma boa postura e 

posições corretas durante toda a execução. 
 

(15 min) 

Estudo nº 6  
 
Wohlfahrt 

Pretende-se que a aluna execute a primeira parte do estudo com: 

• Ritmo e pulsação estável; 

• Boa afinação; 

• Som homogéneo. 

Deverá ser capaz de permanecer com uma postura e posições 

corretas durante toda a execução do estudo. 

(30 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, computador com acesso à 

internet. 

Reflexão e descrição: Para esta aula estava planeado trabalhar a escala de Sol Maior, a obra “Bourreé” 

do livro 2 de Suzuki e a primeira parte do estudo nº 6 de Wohlfahrt. 

Comecei por ouvir a aluna a executar a escala sem paragens. Durante a execução percebi que não havia 

dificuldades e que a afinação estava bastante bem. Neste sentido, aproveitei para desenvolver variados 

golpes de arco. Numa primeira fase, pedi à aluna que executasse a escala com a mesma pulsação, mas 

com uma arcada diferente, nomeadamente quatro semicolcheias. Numa segunda vez, pedi que 

executasse uma outra arcada, colcheia/duas semicolcheias. Neste exercício percebi que a aluna 

mantinha toda a execução na zona do meio do arco, algo que eu não pretendia. Expliquei que cada 

grupo de semicolcheias deveria ser executado na ponta e depois no talão e assim sucessivamente. 

Executei uma vez juntamente com a aluna, alertando-a sempre para que gastasse uma maior 

quantidade de arco na colcheia, direcionando assim as semicolcheias para a ponta e para o talão.  
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Avançou-se para a obra “Bourreé”. Do mesmo modo, pedi à aluna que executasse uma vez sozinha. 

Durante a sua execução, percebi que a aluna tinha visualizado os vídeos “tutoriais” da Plataforma 

Violino Digital, gravados pelo Professor Tiago Santos. Tendo em conta que esta seria a primeira aula 

relativa a esta obra, a aluna apresentou já conhecimentos bem estruturados relativamente às notas, 

ritmos e articulações. Com o bom desempenho apresentado, decidi trabalhar um pouco da questão 

das dinâmicas, que era aquilo que menos se tinha observado. Expliquei que, para efetuar os crescendos 

assinalados, teria que gastaram uma maior quantidade e velocidade de arco. Para os diminuendos, 

seria precisamente o contrário. Após esta breve explicação, a aluna conseguiu de certa forma executar 

parte das dinâmicas assinaladas. 

De seguida, avancei para o estudo nº 6 de Wohlfahrt. Como só estava previsto apresentar a primeira 

parte do estudo, decidi focar o trabalho em questões técnicas que pudessem ser aplicadas no resto do 

estudo. Comecei por pedir à aluna que executasse os primeiros compassos, duplicando as notas, ou 

seja, para uma semicolcheia executar duas. Desta forma, a aluna não apresentou quaisquer 

dificuldades. Alertei para o facto de os meios tons estarem desafinados e sugeri que juntasse mais 

ainda os dedos nestes intervalos.  

Executei uma vez a “parte A” do estudo, juntamente com a aluna. Durante a execução pedi que rodasse 

o punho, de forma a obter contacto com mais cerdas e reproduzir o melhor som possível.  

Por fim, a aluna executou esta primeira parte sozinha. Destacou-se uma melhoria no som e na afinação, 

principalmente nos intervalos de meio tom. 

2.2. Aluna 2 – 4º Grau 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 1  

Assistida presencialmente 

Data: 23/10/2020 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Introdução Tal como aconteceu com a Aluna 1, no início da aula, foi feita uma 

breve apresentação entre mim e a aluna.  

O Professor Tiago Santos apresentou-me o reportório que a aluna 

estava a trabalhar, nomeadamente o estudo nº 2 de Mazas e o 1º 

(10 min) 
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andamento do Concerto para violino em Lá menor de Vivaldi. Referiu 

também que iriamos utilizar a aplicação Whatsapp como ferramenta 

para efetuar as gravações das tarefas semanais. 

Após uma breve introdução, foi afinado o instrumento da aluna. 

Estudo nº 2  
 
Mazas  
 
 

Começou-se por trabalhar os compassos iniciais. Após a primeira 

execução da aluna, o Professor Tiago Santos interrompeu e sugeriu 

que se gastasse mais arco com uma maior velocidade em todas as 

semínimas. Deste modo, a aluna conseguiu executar os acentos 

escritos de uma forma mais notória. 

A aluna prosseguiu a sua interpretação até à “parte A1”. Durante a 

interpretação, observou-se que as passagens mais rápidas ficaram 

desafinadas. O Professor Tiago Santos entreviu e focou-se nesses 

compassos. Numa primeira fase, pediu à aluna que executasse as 

semicolcheias lentamente. Ainda assim, a aluna permaneceu com o 

mesmo problema.  

O Professor Tiago Santos pediu à aluna que preparasse como tarefa 

de casa estas mesmas passagens da seguinte forma: 

• Executar lentamente sem as ligaduras; 

• Executar só com a mão esquerda. 

(25 min) 

Concerto para 
violino em Lá 
menor de 
Vivaldi 

A aluna executou a primeira parte do andamento e mostrou alguns 

problemas na dedilhação. 

Nesta fase da aula, a aluna já se mostrava bastante desconcentrada. 

Numa tentativa de chamar à atenção da aluna, o Professor Tiago 

Santos questionou os interesses musicais da mesma. Num tom de 

brincadeira, o Professor Tiago Santos executou os compassos iniciais 

misturando-os com os interesses musicais que a aluna tinha 

respondido. Após este momento, a aluna aparentou estar um pouco 

mais focada e seguiu-se o trabalho do Concerto em Lá menor de 

Vivaldi.  

A aluna executou novamente os compassos iniciais da obra e desta 

vez, com a dedilhação correta.  

Enquanto executava, o Professor Tiago Santos observou que a aluna 

necessitava de gastar mais arco. Nesse sentido, pediu que executasse 

os mesmos compassos apenas em cordas soltas.  

(25 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  
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• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• Evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, telemóvel com a aplicação 

WhatsApp. 

Reflexão: Esta primeira aula foi muito importante para conhecer a aluna, as suas dificuldades e a sua 

forma de trabalhar. Mostrou ser uma aluna talentosa, mas ao mesmo tempo muito distraída, ao ponto 

de interferir com a dinâmica da aula. Novamente julgo ser importante salientar que, as tarefas de 

gravações pedidas são muito importantes não só para o cumprimento das tarefas em si, mas também 

pelo facto de envolver os pais no processo de aprendizagem dos educandos. Por fim, destaco a 

capacidade que o Professor Tiago Santos teve para trazer de volta a atenção da aluna.  

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 2  

Assistida presencialmente 

Data: 30/10/2020 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Concerto para 
violino em Lá 
menor de 
Vivaldi 
 

Contando com a presença do pianista acompanhador, a aluna 

executou a primeira parte da obra juntamente com o 

acompanhamento de piano.  

Uma primeira vez, a aluna executou a obra com o auxílio da partitura, 

e de seguida, o Professor Tiago Santos retirou a partitura de forma a 

testar o trabalho de memorização pedido na aula anterior. 

Tal como a Aluna 1, a Aluna 2 revelou algum nervosismo inicial 

quando tocou de cor, no entanto, foi notória uma melhoria na 

quantidade gasta de arco. Não houve quaisquer dificuldades que 

fossem percetíveis para o Professor Tiago Santos.  

(30 min) 
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Estudo nº 2  
 
Mazas 

Seguiu-se o estudo nº 2 de Mazas. O Professor Tiago Santos decidiu 

trabalhar somente a primeira parte do estudo. Foram aplicados os 

seguintes exercícios: 

• Executar somente em cordas soltas; 

• Executar com paragens entre cada nota. 

A aluna executou uma vez cada exercício e mostrou alguma facilidade 

na execução dos mesmos.  
 

(20min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• Evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: Esta aula foi importante para mim porque, à semelhança da Aluna 1, percebi melhor o 

desempenho da Aluna 2 numa aula com pianista acompanhador. Permitiu-me também verificar que a 

memorização de uma obra pode trazer melhorias em componentes técnicas e musicais que, com a 

leitura da partitura não aconteciam. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2 

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 3 

Assistida presencialmente 

Data: 06/11/2020 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Escala e arpejo 
de Sol Maior 

No primeiro momento da aula, a aluna executou a escala de Sol Maior 

sem paragens. O Professor Tiago Santos alertou para a importância 

de uma boa qualidade sonora em toda a escala e pediu à aluna que a 

(15 min) 



  127 

 

executasse novamente a escala utilizando todo o cumprimento do 

arco. 

A aluna melhorou consideravelmente a qualidade sonora através do 

aumento da quantidade de arco. A mesma estratégia foi aplicada ao 

arpejo Maior. 

Concerto para 
violino em Lá 
menor de 
Vivaldi 
 
 

Numa primeira fase o Professor Tiago Santos executou o concerto 

juntamente com a aluna. Durante a execução, identificou-se algumas 

marcações em falta relativamente às dedilhações. Nesse sentido, 

enquanto se executava de uma forma mais lenta, o Professor Tiago 

Santos foi anotando o que estava em falta.  

Por fim, a aluna executou “exposição” sem paragens, atingindo um 

bom nível de desempenho, sem aparentes dúvidas. 

(40 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: No decorrer desta aula, percebi que apesar de ser uma aluna distraída, conseguiu ultrapassar 

as dificuldades com que foi confrontada. Foi importante para mim observar e perceber a pertinência 

de todas estas abordagens às escalas, visto que, por vezes, são um pouco desprezadas pelos alunos. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 4 

Assistida presencialmente 

Data: 13/11/2020 

 

Horário: 14:30 - 15:30 
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Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Concerto para 
violino em Lá 
menor de 
Vivaldi  

Com a presença do pianista acompanhador, a aluna executou a obra 

uma vez do princípio até ao fim. Enquanto tocava, foram percetíveis 

alguns problemas de afinação e dedilhação. O Professor Tiago Santos 

decidiu começar a trabalhar a obra por partes e instruiu exercícios 

como:  

• Executar lentamente; 

• Executar com paragens em cada nota. 

No primeiro exercício a aluna sentiu dificuldades nas passagens mais 

rápidas, já no segundo exercício a aluna executou-o sem quaisquer 

problemas. 

De forma a solucionar o problema do primeiro exercício, o Professor 

Tiago Santos sugeriu que a aluna utilizasse uma maior quantidade de 

arco. 

Deste modo, observou-se uma melhoria na execução correta das 

notas. 

(25 min) 

Escala de Sol 
menor melódica 
 
 
 

Na segunda parte da aula, o Professor Tiago Santos trabalhou a escala 

de Sol menor melódica. Numa primeira fase, fez-se uma abordagem 

ao padrão dos dedos relativos ao 6º, 7º e 8º gaus, nomeadamente, na 

primeira oitava ascendente: 

• Separado/junto/separado; 

• Separado/separado/junto. 

Na segunda oitava ascendente: 

• Junto/Separado/Separado; 

• Separado/junto. 

Na fase descendente da escala, referiu-se que o padrão dos dedos é 

o mesmo da escala menor natural, ao qual a aluna já tinha 

conhecimento. 

Após esta abordagem, o Professor Tiago Santos pediu à aluna que 

executasse a escala nota a nota, permitindo uma preparação da 

colocação dos dedos. 

Após trabalhar lentamente, o Professor Tiago Santos executou a 

escala em conjunto com a aluna sem paragens. 

(30 min) 
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Arpejo de Sol 
menor 

Por fim, a aluna executou o arpejo do princípio ao fim. 

O Professor Tiago Santos pediu que a aluna executasse uma vez mais, 

reforçando a importância de manter uma boa qualidade sonora. 

(5 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: Tal como a Aluna 1, na primeira parte da aula, com a presença do pianista acompanhador, a 

Aluna 2 revelou algum nervosismo que acabou por se refletir na afinação da obra. É de salientar, que 

acho pertinente esta abordagem relativa ao padrão dos dedos, já que muitas vezes a dificuldade dos 

alunos não está na colocação mas sim na localização onde os dedos devem ser colocados. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 5 

Assistida presencialmente 

Data: 20/11/2020 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Explicação do 
contexto da aula 

O Professor Tiago Santos explicou à aluna que na semana seguinte 

realizará uma prova de instrumento, na qual será avaliada pelo 

desempenho dos seguintes elementos: 

• Escala e arpejo de Sol Maior; 

• Escala de Sol menor harmónica; 

• Escala de Sol menor melódica; 

• Arpejo de Sol menor; 

(10 min) 
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• Concerto para violino em Lá menor de Vivaldi, 1º 

andamento. 

Foi ainda referido que, como preparação, faria nesta aula uma 

simulação de prova. 

Escala e arpejo 
de Sol Maior  
 
 
 

Antes de começar a tocar, o Professor Tiago Santos sugeriu que, tanto 

nesta aula como na prova, a aluna executasse todas as escalas e 

arpejos lentamente. Alertou ainda para a utilização de todo o 

comprimento do arco. 

Após estas indicações, a aluna executou a escala e o respetivo arpejo 

sem paragens. Não aparentou ter dificuldades na sua execução. 

(15 min) 

Escala de Sol 
menor 
harmónica; 
melódica; 
arpejo 

De seguida, a aluna executou a escalas menores harmónica e 

melódica sem paragens. Enquanto executava, a aluna mostrou 

algumas dificuldades na afinação da escala melódica. O Professor 

Tiago Santos decidiu tocar essa mesma escala juntamente com a 

aluna, utilizando alguns exercícios propostos nas aulas passadas: 

• Executar lentamente utilizando todo o cumprimento do 

arco; 

• Executar com paragens em cada nota. 

A aluna voltou a repetir as escalas sozinha, sem paragens, 

aparentando uma melhoria na questão da afinação. 

Para finalizar, a aluna executou o arpejo menor do princípio ao fim 

com uma boa afinação e som. 
 

(15 min) 

Concerto para 
violino em Lá 
menor de 
Vivaldi 
 
 

Numa primeira fase, a aluna executou a obra do princípio ao fim sem 

paragens. Desde a última aula, a aluna melhorou a afinação e a forma 

como colocava os dedos no violino. No entanto, o Professor Tiago 

Santos sugeriu que a aluna trabalhasse a questão da qualidade 

sonora, utilizando as estratégias propostas nas aulas passadas, 

nomeadamente: 

• Trabalhar em cordas soltas; 

• Utilizar todo o comprimento do arco; 

• Executar com uma maior e constante velocidade de arco. 

(20 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  
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• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: No primeiro momento da aula, a aluna ficou surpreendida e ansiosa ao saber da prova que 

iria decorrer na semana seguinte. Esse nervosismo acabou por se manifestar no resto da aula. A aluna 

mostrou-se um pouco desatenta em todos os momentos da aula. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2 

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 6 

Assistida presencialmente 

Data: 11/12/2020 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Concerto para 
violino em Lá 
menor de Vivaldi 
  

A aluna trabalhou a obra juntamente com o acompanhamento do 

piano. Executou uma primeira vez do início ao fim e de seguida 

começou-se a trabalhar por partes.   

O Professor Tiago Santos sugeriu que a aluna gastasse mais arco para 

o crescendo nas colcheias iniciais. Rapidamente foi notória uma 

melhoria no fraseado dos primeiros compassos da obra.   

Por fim, a aluna executou o resto da “exposição” enquanto o 

Professor Tiago Santos dava algumas sugestões como: “mais arco”, 

“crescendo nas colcheias”, “semínimas mais articuladas”. 

(20 min) 

Estudo nº 19 
 
Kayser  
 
 
 

Numa fase inicial, o Professor Tiago Santos executou a primeira 

parte do estudo juntamente com a aluna. Após a execução, a aluna 

revelou queixas no braço esquerdo. Rapidamente, o Professor Tiago 

Santos retificou a altura e posição da almofada no violino. Colocou-

se um pano à volta da almofada, de modo a aumentar a altura do 

violino. A aluna testou e sentiu-se mais confortável. 

(15 min) 
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Estudo nº 2  
 
Mazas 
 

Na fase terminal da aula, trabalhou-se um pouco do estudo nº 2 de 

Mazas.  

A aluna executou as primeiras pautas e o Professor Tiago Santos 

interferiu, sugerindo: 

• Mais quantidade e velocidade de arco nas primeiras 

semínimas com acento; 

• Executar as semínimas mais longas. 

Executou-se uma vez mais as primeiras pautas, desta vez em 

simultâneo com o Professor Tiago Santos. Durante esta execução, a 

aluna retificou algumas notas que estavam desafinadas, através da 

comparação auditiva com o Professor Tiago Santos. 
 

(25 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: Na primeira fase da aula, contando com a presença do pianista acompanhador, a aluna teve 

um desempenho bastante positivo. Trabalhou-se elementos técnicos da obra como, articulação e 

dinâmicas, o que demonstra que o conhecimento a nível de notas estava adquirido. Após as indicações 

do Professor Tiago Santos, a aluna melhorou significativamente o fraseado da obra, aplicando 

dinâmicas onde antes não as executava. De um modo geral a aluna correspondeu bem ao que foi 

pedido. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 4º 

Aula: 7 

Coadjuvada presencialmente 

Data: 18/12/2020 
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Disciplina: Violino Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Concerto para 
violino em Lá 
menor de Vivaldi 
  

A aluna deverá executar a obra com ritmo certo, mantendo sempre 

uma boa postura e posições corretas. Deverá colocar em prática as 

indicações mencionadas nas aulas anteriores, nomeadamente: 

• Efetuar um crescendo nas colcheias iniciais; 

• Utilizar um maior comprimento de arco; 

• Utilizar uma maior e constante velocidade de arco. 

(30 min) 

Estudo nº 2  
 
Mazas  
 
 
 

O estudo nº 2 de Mazas deverá ser executado com uma boa 

afinação. A aluna deverá executar os acentos escritos na partitura e 

utilizar uma velocidade de arco adequada para o fazer. 

Deverá ser mantida uma boa postura e posições corretas durante 

toda a execução do estudo.  

(30 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão e descrição: Para esta aula, o Professor Tiago Santos pediu-me que trabalhasse com a aluna 

o Concerto em Lá menor de Vivaldi e também a primeira parte do estudo nº 2 de Mazas. 

Antes de qualquer intervenção, pedi à aluna para que tocasse o 1º andamento do concerto até ao fim. 

Enquanto a aluna executava, apercebi-me que utilizava excessivamente o punho, o que por vezes fazia 

o arco andar numa direção torta.  

Executei o início do andamento em conjunto com a aluna, incentivando-a sempre para que endireitasse 

o arco. 

A aluna mostrou-se empenhada e houve uma melhoria neste aspeto.  

Por fim, pedi à aluna que cantasse o início da obra. Pedi então para que executasse como tinha cantado, 

permitindo um maior fraseado nesta secção. 

A aluna teve algumas dificuldades em executar a obra tal como a cantou. 
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De seguida, avancei para o estudo nº 2 de Mazas.  

Pedi à aluna que executasse os primeiros compassos antes de eu intervir.  

Após a aluna executar a primeira parte do estudo, pedi que executasse novamente, mas apenas em 

cordas soltas. Após executar, sugeri que utilizasse uma maior velocidade de arco mesmo em cordas 

solta, de modo a executar os acentos da melhor forma.  

Por fim, corrigi apenas algumas questões de afinação em algumas passagens, pedindo à aluna que 

tocasse estas passagens nota a nota, com uma paragem entre cada uma delas de modo a preparar o 

dedo seguinte.  

De um modo geral, a aluna correspondeu e houve uma melhoria em ambas as obras trabalhadas. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 8 

Assistida presencialmente 

Data: 08/01/2021 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Estudo nº 2  
 
Mazas  

Trabalhou-se o estudo nº 2 de Mazas. Com a ajuda do metrónomo 

tentou-se corrigir o ritmo e a afinação do estudo. Executou-se uma 

vez os primeiros compassos da obra simultaneamente com o 

metrónomo a 60 bpm. Em conjunto com o Professor Tiago Santos, a 

aluna tocou algumas passagens mais problemáticas do estudo 

através dos seguintes exercícios:  

• Executar nota a nota e com preparação do dedo seguinte; 

• Executar apenas em cordas soltas. 

Ainda no estudo nº 2 de Mazas, o Professor Tiago Santos e a aluna 

repetiram várias vezes algumas das mudanças de posição ao longo 

do estudo de forma lenta, deslizando o dedo da mudança de 

posição. 

(35 min) 

Estudo nº 19  
 
Kayser 
 

 Esta obra trabalhou-se maioritariamente através do solfejo. A aluna 

solfejo compasso a compasso fazendo uma pequena pausa entre 

eles, de modo a preparar as notas seguintes. Revelou alguma 

(10 min) 
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dificuldade em vários compassos que apresentavam mais 

alterações.  

O Professor Tiago Santos solfejou a obra ao mesmo tempo que a 

aluna, certificando-se que não haviam dúvidas. 

Concerto para 
violino em Lá 
menor de Vivaldi 
 

Na parte final da aula, o Professor Tiago Santos explicou à aluna o 

funcionamento do metrónomo. Foi pedido que executasse a 

primeira parte do andamento juntamente com a marcação do 

tempo. 

Deste modo, foi colocado o metrónomo a 60 bpm e a aluna executou 

as primeiras pautas sem problema. 

Ainda assim, foi sugerido que utilizasse uma maior quantidade de 

arco, de forma a obter um maior volume sonoro.  

(15 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, metrónomo. 

Reflexão: Nesta aula, percebi de uma forma mais direta a importância de se trabalhar com o 

metrónomo até mesmo durante as aulas. Muitas dificuldades que foram surgindo em passagens mais 

complexas, acabaram por se resolver ou por ficar melhor através da utilização do metrónomo.  

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 9 

Assistida presencialmente 

Data: 15/01/2021 

 

Horário: 14:30 - 15:30 
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Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Escala e arpejo de 
Sol Maior   

Foi pedido que a aluna executasse a escala sem paragens e se 

focasse na colocação dos dedos. 

Após executar a escala, o Professor Tiago Santos Sugeriu que a aluna 

utilizasse todo o comprimento de arco. 

Desta forma, a aluna melhorou a qualidade sonora e obteve mais 

tempo de preparação dos dedos. 

(30 min) 

Escala de Sol 
menor 
harmónica; 
arpejo 
 
 

Foi pedido que a aluna escrevesse no caderno os meios tons da 

escala. 

De seguida executou-se a escala lentamente, com paragens entre 

cada nota. 

Por fim, a aluna executou toda a escala e arpejo juntamente com o 

Professor Tiago Santos e sem paragens. 

(20 min) 

Concerto para 
violino em Lá 
menor de Vivaldi 
 

A aluna executou todo o andamento do princípio ao fim sem 

paragens.  

Trabalhou-se apenas uma passagem de semicolcheias através do 

exercício de mão esquerda. 

A aluna teve um bom desempenho nesta obra. 
 

(10 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão:  Para esta aula, um pouco em contraste com as aulas anteriores, a aluna preparou-se muito 

bem e acabou por executar todo o andamento do concerto em Lá menor de Vivaldi com um ótimo 

desempenho. Houve uma clara melhoria na quantidade e velocidade de arco pretendidas, assim como 

na qualidade de som. 
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  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 10 

Assistida online 

Data: 12/02/2021 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Escalas de Sol 
Maior; Sol menor 
harmónica; 
melódica; 
arpejos 
 
  

Após afinação do instrumento, a aluna executou todas as escalas e 

arpejos do início ao fim sem qualquer tipo de paragens. No final da 

interpretação, o Professor Tiago Santos questionou a aluna sobre o 

que ela achava que poderia melhorar, ao qual respondeu: “melhorar 

a afinação na escala melódica e manter o som mais consistente”. 

(20 min) 

Estudo nº 19  
 
Kayser 
 
 
 

Ao contrário da aula anterior, o estudo foi trabalhado com o 

instrumento após um rápido solfejo de toda a obra. 

O Professor Tiago Santos sugeriu duas estratégias para a preparação 

do estudo: 

• Retirar as notas dobradas e tocar em colcheias; 

• Executar de 4 em 4 colcheias com paragem entre elas. 

(20 min) 

Explicação do 
contexto da 
próxima aula 

Por fim, o Professor Tiago Santos mencionou que na próxima aula a 

aluna faria mais uma prova de instrumento, com o objetivo de 

avaliar os conteúdos previamente trabalhados, nomeadamente: 

• Escala e arpejo de Sol Maior; 

• Escala de Sol menor harmónica e melódica 

• Arpejo de Sol menor; 

• Estudo nº 19 de Kayser; 

• 1º Andamento do concerto em Lá menor de Vivaldi. 

(10 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 
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Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão: Nesta aula a aluna mostrou-se bastante empenhada. Achei particularmente interessante o 

facto de o Professor Tiago Santos ter deixado para o fim da aula a apresentação da próxima prova de 

instrumento. Ao contrário da vez anterior em que foi anunciada no início da aula, desta vez a aluna 

manteve-se tranquila durante toda a aula. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2 

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 11 

Coadjuvada online 

Data: 19/02/2021 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Prova de 
Instrumento 

A aluna fará uma prova de instrumento onde deverá executar os 

conteúdos previamente selecionados, do início ao fim e sem 

paragens.  

Elementos de avaliação: 

• Escala e arpejo de Sol Maior; 

• Escala de Sol menor harmónica e melódica; 

• Arpejo de Sol menor; 

• Estudo nº 19 de Kayser; 

• 1º Andamento do concerto em Lá menor de Vivaldi. 

(30 min) 

Estudo nº 19  
 
Kayser 
 
 
 

A aluna deverá colocar em prática os conhecimentos adquiridos 

através das estratégias mencionadas em aulas anteriores: 

• Solfejo de todo o estudo; 

• Anular as notas dobradas, executar em colcheias; 

• Executar de quatro em quatro colcheias. 

Deverá manter uma boa postura e posições durante toda a obra. 
 

(30 min) 
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Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras. 

Reflexão e descrição: Como estava previsto, nesta primeira parte da aula fez-se uma avaliação de 

conteúdos previamente trabalhados.  

• Em primeiro lugar, a aluna executou as escalas e arpejos de Sol Maior, Sol menor melódica e 

harmónica, e respetivos arpejos; 

• Em segundo lugar, a aluna tocou o estudo nº 19 de Kayser; 

• Por último, a aluna concluiu a avaliação com o 1º andamento do Concerto para violino em Lá 

menor de Vivaldi. 

Todos estes elementos foram executados do princípio ao fim sem qualquer paragem. A aluna mostrou-

se estar um pouco ansiosa antes de começar a tocar, no entanto essa ansiedade não foi notória na sua 

execução. 

Após terminar a avaliação, dei início à segunda parte da aula previamente planificada. Comecei por 

pedir à aluna que tocasse uma vez o estudo do início ao fim para que eu pudesse tirar algumas 

conclusões. Enquanto a aluna executava, percebi que havia algumas dúvidas em relação às passagens 

de semicolcheias.  

Pretendi que se solfejasse essas mesmas passagens para que a aluna entendesse melhor o “texto” da 

obra, especificamente nestes compassos. 

Solfejei juntamente com a aluna e depois pedi para que a mesma solfejasse sozinha. Apliquei exercícios 

de cordas soltas de modo a deixar a arcada mais regular e eliminar alguns ruídos que foram percetíveis 

nos cruzamentos de corda. A aluna melhorou a execução das passagens.  

Por fim, para deixar todo o estudo mais coordenado, apliquei um exercício de mão esquerda, em que 

a aluna executava a obra apenas com a colocação dos dedos no violino dessa mesma mão. 

Para finalizar, toquei todo o estudo em conjunto com a aluna, certificando-me que não restavam 

dúvidas. 
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  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2 
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Disciplina: Violino 
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Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Plataforma 
Violino Digital 

No início da aula, fez-se uma introdução à Plataforma Violino Digital. 

Numa primeira fase, fiz uma breve apresentação de todas a 

funcionalidades disponíveis e de que maneira iriam ser utilizadas 

neste contexto em que se insere. Mencionei que a aluna poderia 

consultar todas as suas aulas, nomeadamente, sumários, 

observações, tarefas propostas, etc., através da sua conta. 

Seguidamente, em diálogo com o Professor Tiago Santos, foram 

estipuladas as gravações a serem feitas para a secção “Tutoriais” da 

plataforma. Desta forma, a Plataforma Violino Digital começará a ser 

utilizada a partir desta aula. 

(20 min) 

Concertino de 
Kuchler Op.15  
 
 
 

 Fez-se uma leitura da obra Concertino de Kuchler Op.15. Começou-

se por fazer solfejo de toda a obra, uma vez compasso a compasso e 

de seguida fez-se sem paragens ainda numa velocidade mais lenta. 

Após solfejar, o Professor Tiago Santos sugeriu que a aluna aplicasse 

os seguintes exercícios para construir melhor o processo de leitura 

da obra: 

• Executar apenas em cordas soltas; 

• Executar apenas com a mão esquerda. 

A aluna executou ambos os exercícios lentamente, apresentando 

algumas dificuldades nas cordas soltas, o que não preocupou muito 

o Professor Tiago Santos, tendo em conta que foi a primeira leitura 

da aluna. 

Por fim, trabalhou-se a afinação dos compassos inicias, mais 

concretamente “as escalas” em semicolcheias. Executou-se tempo a 

tempo, repetindo cada tempo duas vezes. 

(30 min) 
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Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  
 
Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, dispositivo com acesso à 

internet. 

Reflexão: Esta aula foi muito importante para mim no sentido em que, através do diálogo com o 

Professor Tiago Santos e da reação da aluna, pude entender que a Plataforma Violino Digital se 

enquadra muito bem na metodologia de trabalho que tem vindo a ser desenvolvida ao longo do 

estágio. Percebi que através das funcionalidades que adicionei, a plataforma poderá vir a ser muito 

benéfica quer para as alunas, quer para os Professores. Em diálogo com o Professor Tiago Santos, foi 

dito que, a introdução da Plataforma Violino Digital, poderia ser especialmente útil para a Aluna 2, já 

que sendo uma aluna distraída e por vezes não tão responsável quanto a Aluna 1, poderia estar aqui, 

uma oportunidade de motivação extra, tendo em conta as diversas funcionalidades do site. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2 

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 13 

Assistida online 

Data: 05/03/2021 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Concertino de 
Kuchler Op.15   

À semelhança da Aluna 1, durante esta semana, através da 

Plataforma Violino Digital, o Professor Tiago Santos gravou vídeos 

para a secção “Tutoriais” à obra Concertino de Kuchler Op.15. 

(45 min) 
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No início da aula, trabalhou-se a “parte A”. A aluna começou por 

executar sozinha, tendo sido interrompida pelo Professor Tiago 

Santos, mencionando que a afinação não estava correta. 

Foi pedido que a aluna executasse esta parte novamente, numa 

velocidade mais lenta, prestando atenção à colocação dos dedos no 

violino. Desta forma, a aluna executou a secção com uma melhor 

afinação, no entanto, quando voltou a executar à velocidade normal 

do andamento, o mesmo não se verificou. Neste sentido, o Professor 

Tiago Santos sugeriu mais dois exercícios: 

• Solfejar com entoação das notas; 

• Executar só com a mão esquerda, entoado as notas em 

simultâneo. 

A aluna executou os exercícios sem grande dificuldade, no entanto, 

quando se pediu para executar com mão esquerda e entoar em 

simultâneo, a afinação ainda não estava correta.  

De seguida, executou-se uma vez mais a “parte A”, à velocidade do 

andamento. Observou-se uma melhoria na afinação desta secção. 

Por fim, o Professor Tiago Santos executou em simultâneo com a 

aluna a “parte B” do andamento. 

Estudo nº 17  
 
Leonard 
 
 
 
 

Na fase final da aula, foi colocada a gravação do estudo nº 17 de 

Leonard que a aluna havia anexado na Plataforma Violino Digital. 

Durante a reprodução do vídeo, percebeu-se que havia notas 

incorretas e alguns problemas rítmicos na obra. 

O Professor Tiago Santos, pediu à aluna que identificasse esses 

problemas na partitura e que fizesse uma marcação nesses mesmos 

compassos, de forma a saber o que tinha de praticar com mais afinco 

no seu estudo complementar. 

Por fim, marcou-se algumas dedilhações que estavam em falta, 

segundo uma observação do Professor Tiago Santos. 

(15 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  
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• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  
 
Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, computador com acesso à 

internet.  

Reflexão: A aula desta semana revelou-se num contributo importante para o desenvolvimento do meu 

projeto. A aluna após uma semana de utilização da Plataforma Violino Digital mostrou um rápido 

progresso na preparação da obra Concertino de Kuchler Op.15. Na prática, este progresso espelhou-se 

numa aula mais eficaz, poupando uma parte do tempo que normalmente se usava para a divisão da 

estrutura da obra, solfejo inicial e até mesmo uma leitura com o violino. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 14 

Coadjuvada online 

Data: 13/03/2021 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Concertino de 
Kuchler Op.15 
  

Pretende-se que a aluna execute a “parte A” da obra com o ritmo e 

pulsação correta.  

A aluna deverá ser capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos 

através das estratégias apresentadas em aulas anteriores, 

nomeadamente: 

• Utilização das dinâmicas; 

• Executar com uma afinação correta. 

Ainda assim, a aluna deverá manter uma boa postura, posições 

corretas e um bom som durante toda a execução da obra. 

Poderão ser aplicadas estratégias para melhorar a afinação, como: 

• Solfejar com entoação das notas; 

• Executar só com a mão esquerda, entoado as notas em 

simultâneo. 

Se possível, trabalhar a “parte B”. 

(30 min) 
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Estudo nº 17 
 
Leonard 
 
 
 

Pretende-se que a aluna execute a primeira parte do estudo com 

ritmo e pulsação correta. 

Estarei particularmente atento à afinação e à colocação dos dedos 

na corda.  

A aluna deverá manter uma boa postura e posições corretas ao 

longo do estudo.  

Se necessário, aplicarei algumas estratégias para melhorar a noção 

rítmica da obra, como: 

• Solfejar síncopas de forma repetitiva; 

• Executar síncopas em cordas soltas; 

• Executar o ritmo da obra em cordas soltas. 

(30 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, computador com acesso à 

internet. 

Reflexão e descrição: Como estava previsto, iniciei a aula com a obra Concertino de Kuchler Op.15.  

Pedi à aluna que executasse uma vez sozinha de forma a poder diagnosticar problemas na obra. 

Durante a execução, percebi que a “parte A” estava bastante melhor em relação à afinação. Ainda 

assim, sugeri que executasse novamente aplicando mais velocidade e mais quantidade de arco para 

efetuar os crescendos. A “parte A” ficou bastante melhor.  

Na “parte B”, o “problema” foi exatamente o mesmo, a aluna não aplicou quaisquer dinâmicas. Mais 

uma vez, sugeri que para os fortes gastasse mais arco com uma velocidade maior, e para os pianos 

gastasse uma quantidade e velocidade de arco menor.  

A aluna correspondeu e conseguiu aplicar o contraste de dinâmicas. 

De seguida, pedi à aluna que execução a “parte D”, já que a “C” seria semelhante ao início do 

andamento. 

Nesta secção a aluna apresentou dificuldades no cruzamento de cordas entre as cordas mi e lá.  

Com o objetivo de resolver o problema, sugeri que aplicasse os seguintes exercícios: 

• Executar as semicolcheias apenas em cordas soltas; 
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• Executar apenas com a mão esquerda, solfejam as notas em simultâneo. 

A aluna teve um bom desempenho no primeiro exercício. No segundo, sentiu dificuldades em dizer o 

nome de notas enquanto executava a mão esquerda.  

Neste sentido, pedi que dividisse o exercício em duas partes: primeiro dizer o nome das notas e de 

seguida, executar apenas com a mão esquerda. Desta forma, a aluna obteve um bom desempenho. 

Em relação ao estudo nº 17 de Leonard, mais uma vez pedi à aluna que começasse por executar 

sozinha. Enquanto executava, percebi que a afinação estava melhor em relação à aula anterior, mas o 

ritmo ainda não estava correto. Tal como já tinha sido aplicado anteriormente, sugeri que a aluna 

solfejasse juntamente comigo células sincopadas de forma repetitiva. Numa fase posterior, pedi que 

executasse as mesmas síncopas com o violino. A aluna executou corretamente os exercícios, no 

entanto, quando tentou executar com as notas do estudo ainda sentiu algumas dificuldades, 

baralhando por vezes o ritmo da obra. 

Por fim, sugeri que em casa trabalhasse ritmos sincopados com solfejo, cordas soltas e mão esquerda. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 4º 

Disciplina: Violino 

Aula: 15 

Coadjuvada online 

Data: 19/03/2021 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Concertino de 
Kuchler Op.15 
  

A aluna deverá executar a “parte D” com um bom som e uma boa 

afinação aplicando conceitos já trabalhados como: 

• Aplicar dinâmicas; 

• Executar um bom cruzamento de cordas, através da 

rotação do punho. 

Deverá ainda, ser capaz de permanecer com uma boa postura e 

posições corretas durante toda a execução. 

(25min) 

Escala de Lá 
Maior 
 
 

Pretende-se que a aluna execute toda a escala com uma boa 

afinação, mantendo um som homogéneo.  

Deverão ser trabalhadas todas as mudanças de posição, no sentido 

de as executar lentamente. 

(25 min) 
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Deverá ainda, ser capaz de permanecer com uma boa postura e 

posições corretas durante toda a execução. 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, computador com acesso à 

internet. 

Reflexão e descrição: Como previsto, comecei por ouvir a aluna executar a “parte D” da obra.  

Observei uma melhoria em relação ao cruzamento de cordas. Estava muito mais claro e não se ouviram 

ruídos de outras cordas. No entanto, a afinação nomeadamente dos quartos dedos mostrou-se sempre 

“baixa”. 

Sugeri que a aluna executasse a mesma secção mais lentamente, e que auxiliasse a colocação dos 

quartos dedos através do movimento do cotovelo esquerdo. A aluna executou corretamente e a 

afinação melhorou. 

Avançou-se para a escala de Lá maior. Novamente, pedi que a aluna executasse a escala uma vez sem 

paragens. Durante a execução observei que a aluna tinha dificuldades na colocação dos dedos e, dada 

todas as incertezas, cheguei à conclusão de que o problema poderia estar na dedilhação e na rapidez 

das mudanças de posição. Fiz uma breve explicação de como pretendia as mudanças de posição: 

Deslizar lentamente o dedo desde a nota de passagem até à nota de chegada, e só depois disso avançar 

para as notas seguintes. 

A aula repetiu este movimento comigo várias vezes até a afinação ficar corrigida. Após trabalhar as 

mudanças de posição, sugeri que a aluna utilizasse bastante o cotovelo para a oitava superior, de modo 

que os dedos ficassem redondos no violino. Desta forma, a aluna conseguiu executar lentamente a 

escala, com uma afinação melhor na oitava superior, mais precisamente nos meios tons superiores (Sol 

sustenido e Lá). 

No final da aula, o Professor Tiago Santos informou a aluna que para a próxima aula viria o Professor 

Nuno Soares fazer a avaliação final de Prática de Ensino Supervisionada. Mencionou que iríamos 

trabalhar os seguintes elementos: 

• Escala de Lá Maior; 

• Estudo nº 17 Leonard; 
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• Concertino de Kuchler Op.15. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor Orientador Cooperante: Tiago Santos 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Aluno: Aluna 2  

Grau: 2º 

Disciplina: Violino 

Aula: 16 

Coadjuvada presencialmente 

Data: 26/03/2021 

 

Horário: 14:30 - 15:30 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Aquecimento e 
alongamento 
muscular 

Deverão ser executados alguns exercícios de aquecimento muscular 

no início da aula. 

Deverão também ser aplicados exercícios de alongamento muscular 

no final da aula. 

(5 min) 

Escala de Lá 
Maior 

A aluna deverá executar toda a escala com um som homogéneo e 

uma boa afinação.  

Deverá executar as mudanças de posição lentamente. 

Pretende-se ainda, que a aluna seja capaz de permanecer com uma 

boa postura e posições corretas durante toda a execução. 

Deverão ser aplicados vários golpes de arco na escala. 

(10 min) 

Concertino de 
Kuchler Op.15 
 

Pretende-se que a aluna execute toda a obra com um bom 

desempenho. Deverá mostrar os conhecimentos adquiridos através 

dos vídeos gravados pelo Professor Tiago Santos, nomeadamente:  

• Conhecimento da estrutura da obra; 

• Capacidade de solfejar a obra; 

• Executar as diferentes dinâmicas; 

• Manter uma boa afinação em toda a obra. 

Deverá ainda, ser capaz de permanecer com uma boa postura e 

posições corretas durante toda a execução. 
 

(15 min) 

Estudo nº 17  
 
Leonard 

Pretende-se que a aluna execute “parte C” do estudo com: 

• Ritmo e pulsação estável; 

• Boa afinação; 

• Som homogéneo. 

(30 min) 
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Deverá ser capaz de permanecer com uma postura e posições 

corretas durante toda a execução do estudo. 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho;  

Recursos didáticos: Violino da aluna, um lápis, uma estante, partituras, computador com acesso à 

internet. 

Reflexão e descrição: No início da aula, decidi fazer uma breve série de aquecimento muscular. 

Executei alguns exercícios juntamente com a aluna, como: Rodar a cabeça lentamente para os dois 

lados; alongar os dois braços; rotação dos punhos.  

Após um breve aquecimento, pedi à aluna que executasse a escala de Lá Maior, lembrando as 

indicações que tinha mencionado na aula anterior.  

A aluna executou a escala com um bom som e afinação. Aproveitando o facto de que a escala estava 

bem trabalhada, pedi que executasse duas vezes mais com arcadas diferentes: 

• Uma vez com quatro semicolcheias para cada nota; 

• Outra vez com uma colcheia e duas semicolcheias para cada nota. 

Desta forma, foi possível trabalhar melhor a questão da distribuição do arco, permitindo que a aluna 

visualizasse apenas o ponto de contacto do arco com o violino, em vez da partitura. 

De seguida, trabalhou-se o Concertino de Kuchler Op.15.  

Comecei por pedir que executasse a obra do princípio ao fim sem paragens.  

Durante a execução, observei que num modo geral a obra tinha melhorado bastante, quer a nível de 

afinação, quer a nível rítmico. De forma a tentar melhorar ainda o trabalho já feito, foquei-me na 

execução das dinâmicas. 

Alertei a aluna para ter atenção à quantidade e velocidade de arco que se deveria utilizar para o forte, 

piano, crescendo e diminuendo. A aluna correspondeu e conseguiu um melhor contraste de dinâmicas 

em toda a obra. 

Por fim, trabalhou-se a “parte C” do estudo nº 17 de Leonard.  

Numa primeira fase a aluna executou esta secção sozinha. E de seguida, executei em simultâneo com 

a aluna, tentado estabilizar a execução rítmica. Ainda assim, a aluna, por vezes executava semínimas 

no lugar das síncopas escritas. Mais uma vez sugeri que solfejasse esta secção sincopada e aplicasse 
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acentos em todos os “tempos fortes”. A aluna executou o solfejo sem problema. Pretendi adicionar 

mais um exercício para garantir que a percepção rítmica ficaria correta. Sugeri que a aluna executasse 

a “parte C” apenas em cordas soltas e que aplicasse os mesmos acentos nos “tempos fortes”, tal como 

tinha feito no exercício anterior.  

Por fim, a aluna executou toda esta secção com notas, mostrando uma melhoria na coordenação 

rítmica com as notas.  

 

3. Relatórios de aulas assistidas e coadjuvadas de Classe de Conjunto 

3.1. Orquestra de Cordas 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor da Disciplina: Hélder Tavares 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Classe: Orquestra de Cordas 

Disciplina: Classe de Conjunto 

Aula: 1 

Assistida presencialmente 

Data: 25/11/2020 

 

Horário: 17h – 19h 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

“Dramatic 
Essay” 
 
Mark Williams   

A aula teve início com a preparação da sala na disposição de uma 

orquestra de cordas respeitando a devida distância de segurança 

entre cadeiras, visto que cada aluno tem a sua cadeira, a sua estante 

e as suas partituras. 

Seguiu-se a leitura da peça “Dramatic Essay”, de Mark Williams. A 

leitura efetuou-se num andamento mais lento, permitindo assim que 

todos os alunos conseguissem acompanhar a leitura de igual forma.  

Realizou-se um trabalho de solfejo com o objetivo de corrigir alguns 

problemas rítmicos da obra. 

(60 min) 

“Harry Potter 
and the 
Goblet of Fire”  
 
Patrick Doyle 
 

Seguiu-se a leitura da segunda peça, “Harry Potter and the Goblet of 

Fire” de Patrick Doyle. À semelhança da obra anterior, fez-se uma 

leitura lenta, à semínima, aumentando o andamento de forma 

progressiva, sendo que a peça foi dividida em duas secções, no 

sentido de tornar a leitura mais fluída. 

(60 min) 
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O Professor Hélder Tavares, realizou um trabalhou de naipe, 

corrigindo alguns problemas das obras com mais precisão. 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• Evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho. 

Recursos didáticos: Cadeiras, estantes, instrumentos dos alunos, partituras, material de escrita. 

Reflexão: Esta aula foi muito importante para mim, visto que, sendo a minha primeira aula assistida de 

classe de conjunto, pude conhecer os alunos intervenientes, a dinâmica de trabalho da Orquestra de 

Cordas e também algumas estratégias que o Professor Hélder Tavares utiliza. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor da Disciplina: Hélder Tavares 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Classe: Orquestra de Cordas 

Disciplina: Classe de Conjunto 

Aula: 2 

Assistida presencialmente 

Data: 06/01/2021 

 

Horário: 17h – 19h 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

“Dramatic 
Essay” 
 
Mark Williams   

A aula teve início com a preparação da sala na disposição de uma 

orquestra de cordas respeitando a devida distância de segurança 

entre cadeiras, visto que cada aluno tem a sua cadeira, a sua estante 

e as suas partituras. 

Trabalhou-se a obra “Dramatic Essay”, de Mark Williams.  

Realizou-se um trabalho de solfejo com o objetivo de corrigir alguns 

problemas rítmicos da obra. O Professor Hélder Tavares sugeriu que 

se solfejasse por naipes, de forma a cada secção se concentrar melhor 

na sua parte. 

(60 min) 
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De seguida a obra foi executada, tendo algumas intervenções feitas 

pelo Professor Hélder Tavares, no sentido de se executarem as 

dinâmicas escritas. 

“Harry Potter 
and the 
Goblet of Fire”  
 
Patrick Doyle 
 

Seguiu-se o trabalho da segunda peça, “Harry Potter and the Goblet 

of Fire” de Patrick Doyle. À semelhança da obra anterior, fez-se um 

trabalho de solfejo por naipes. 

Após este exercício, foi aplicado um exercício de afinação, em que se 

pediu para executarem uma secção da obra nota a nota, até que cada 

nota estivesse afinada entre todos. 

O Professor Hélder Tavares, realizou um trabalhou de naipe, 

corrigindo alguns problemas das obras com mais precisão. 

(60 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• Evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho; 

Recursos didáticos: Cadeiras, estantes, instrumentos dos alunos, partituras, material de escrita. 

Reflexão: Nesta aula, tive a oportunidade de aprofundar o meu conhecimento acerca das estratégias 

utilizadas no contexto de classe de conjunto, nomeadamente, Orquestra de Cordas. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor da Disciplina: Hélder Tavares 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Classe: Orquestra de Cordas 

Disciplina: Classe de Conjunto 

Aula: 3 

Assistida online 

Data: 10/02/2021 

 

Horário: 17h – 19h 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 



  152 

 

Explicação do 
contexto das 
aulas via online 

Devido à pandemia que vivemos relacionada com a Covid-19, neste 

momento as aulas passaram a ser frequentadas via online. Neste 

sentido, o Professor Hélder Tavares realizou uma reunião através da 

plataforma Microsoft Teams e explicou aos alunos o funcionamento 

das aulas a partir de agora. Mencionou que a primeira parte da aula 

seria utilizada para ouvir cada aluno individualmente a executar as 

tarefas propostas, e a segunda parte da aula seria utilizada para 

esclarecer qualquer dúvida com a participação dos professores 

estagiários. 

(30 min) 

Marcação de 
tarefas 

Neste momento da aula foram marcadas as tarefas para a próxima 

aula. O Professor Hélder Tavares, mencionou um excerto da obra 

“Dramatic Essay” de Mark Williams para os alunos executarem na 

próxima aula. 
 

(15 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho; 

Recursos didáticos: Dispositivos com acesso à internet, partituras, material de escrita. 

Reflexão: Esta aula foi importante para todos percebem o contexto das próximas aulas. Apesar das 

dificuldades de logística que uma situação como esta nos traz, os alunos mostraram se interessados 

em cooperar. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor da Disciplina: Hélder Tavares 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Classe: Orquestra de Cordas 

Disciplina: Classe de Conjunto 

Aula: 4 

Assistida online 

Data: 17/03/2021 

 

Horário: 17h – 19h 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 
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Execução da 
tarefa proposta 

Na primeira parte da aula foram ouvidos todos os alunos executar a 

tarefa proposta, através da plataforma Microsoft Teams. 

O Professor Hélder Tavares chamou cada aluno individualmente para 

a execução do excerto previsto, enquanto o próprio Professor tomava 

notas para efetuar a avaliação de cada um. 

(60 min) 

Marcação de 
tarefas 

Neste momento da aula foram marcadas as tarefas para a próxima 

aula. O Professor Hélder Tavares, mencionou outro excerto da obra 

“Dramatic Essay” de Mark Williams para os alunos executarem na 

próxima aula. 
 

(5 min) 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho; 

Recursos didáticos: Dispositivos com acesso à internet, partituras, material de escrita. 

Reflexão: Sendo esta a primeira aula prática efetuada através da internet, posso concluir que correu 

bastante bem. Todos os alunos executaram a tarefa, o que só por si já entendo como um objetivo 

alcançado, visto que esta solução online por vezes traz-nos algumas adversidades como por exemplo, 

falhas na conexão à internet. 

 

  Mestrado em Ensino de Música 

Relatório de aula integrado em Prática de Ensino Supervisionada 

Professor Estagiário: Cláudio Manuel da Gama Soares 

Professor da Disciplina: Hélder Tavares 

Instituição de Acolhimento: Academia de Música de Paços de Brandão 

Classe: Orquestra de Cordas 

Disciplina: Classe de Conjunto 

Aula: 5 

Coadjuvada  

presencialmente 

Data: 17/03/2021 

 

Horário: 17h – 19h 

Conteúdos Descrição das estratégias e metodologias implementadas Duração 

Symphony No. 8 
– Allegro 
moderato 
 
Franz Schubert 
 

Os alunos deverão executar a obra mantendo sempre estabilidade na 

pulsação, boa afinação e execução de dinâmicas. 

Deverão ser aplicadas estratégias como: 

• Trabalhar secções por naipes; 

(45 min) 
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Arr. Jeff 
Manookian 

• Trabalhar a “parte de acompanhamento” de forma isolada; 

• Trabalhar a afinação da melodia principal; 

• Executar secções de forma mais lenta e nota a nota. 

Objetivos gerais:  

Domínio operatório e cognitivo:  

• Aquisição e desenvolvimento de competências;  

• Aplicação de conhecimentos;  

• Domínio de conteúdos programáticos;  

• Evolução na aprendizagem. 

Domínio das atitudes e valores:  

• Desenvolvimento do sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Desenvolvimento de hábitos de trabalho. 

Recursos didáticos: Cadeiras, estantes, instrumentos dos alunos, partituras, material de escrita. 

Reflexão: Para esta aula estava previsto trabalhar a obra “Symphony No. 8” de Schubert, arranjo de 

Jeff Manookian, com os naipes de violas e violoncelos. 

Comecei por pedir que executassem o início da obra para que pudesse diagnosticar pontos a corrigir.  

Pedi que os violoncelos executassem a sua parte, visto que introduzem o tema principal da obra e nesta 

secção estão sozinhos a tocar. 

De seguida, sugeri que o naipe de violas preparasse mentalmente as notas que iriam tocar antes de 

começarem a executar, nomeadamente, solfejar mentalmente oito semicolcheias. Deste modo, a 

secção inicial ficou mais clara. 

Na secção seguinte da obra, pedi que os violoncelos executassem com um maior volume sonoro, 

utilizando um maior comprimento de arco. Sugeri que executassem à vontade, visto que tinham a 

melodia principal nesta parte. 

Neste sentido, pedi que o naipe de violas executasse a sua parte mais piano, acompanhando o tema 

que estava nos violoncelos. Houve uma melhoria no carácter com que os alunos interpretaram esta 

secção. 

Por fim, pedi aos alunos para executarem a obra desde o início até à última secção trabalhada, 

alertando para se concentrarem nos elementos que tínhamos trabalhado. Os alunos corresponderam 

bem, executando este trecho com o carácter pedido. 
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Reflexão final 
 

A realização do Estágio de Prática de Ensino Supervisionada na Academia de Música de Paços de 

Brandão concebeu um privilégio pela oportunidade de poder aprender e trabalhar com a experiência de 

todos os excelentes profissionais presentes nesta Instituição.  

A Aluna 1, desde o início até ao fim, manteve a sua postura como uma aluna muito organizada e 

aplicada. Estas características tornaram-se evidentes nos resultados dos seus momentos de avaliação 

sumativa.  

A Aluna 2, com uma postura mais distraída e com maior facilidade em perder a concentração, revelou 

progressos nessas características, a partir do momento em que a Plataforma Violino Digital foi implementada 

nas aulas. 

Enquanto docente, considero que cumpri com os meus objetivos pessoais propostos no início da 

componente de PES, salientando a minha assiduidade e pontualidade, assim como todo o envolvimento com 

a comunidade escolar. Tentei da melhor forma, lecionar de acordo com uma abordagem holística 

relativamente a cada aluna, indo sempre de encontro às dificuldades e interesses de cada uma. Apesar de ter 

implementado “novas estratégias” para as alunas, tive o cuidado de não me afastar muito da metodologia 

do Professor Tiago Santos, permitindo assim dar seguimento ao trabalho que vinha já a ser desenvolvido. 

Após o término da componente de Prática de Ensino Supervisionada, percebi que houve uma grande 

mudança na visão que tinha sobre a pedagogia do violino. Para além de uma visão mais técnica, o Professor 

Tiago Santos possibilitou-me entender a importância de uma relação menos formal com o aluno, assim como 

a interação dos pais no processo de aprendizagem dos alunos. 
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Anexo 2: Grelhas de observação 
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Anexo 3: Inquérito por questionário 
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Anexo 5: Critérios de avaliação da AMPB – Cordas 
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Anexo 6: Masterclasses  
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Anexo 7: Plano anual de formação do aluno em PES 
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Anexo 8: Folhas de presença 
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