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resumo 
 

 

O presente trabalho integra duas componentes: a primeira parte que descreve 
a implementação do projeto educativo, que visa verificar a importância e as 
dificuldades da utilização de técnicas estendidas mais precisamente na 
iniciação e no ensino básico de flauta transversal, no processo de ensino-
aprendizagem.  
A segunda parte corresponde ao Relatório Final de Prática de Ensino 
Supervisionada, realizada no ano letivo 2021/2022 na Academia de Música de 
Paços de Brandão. 
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abstract 

 
The present work includes two components. The first part describes the 
implementation of the educational project which aims to verify the importance 
and difficulties of using extended techniques, more precisely in initiation and 
basic teaching of flute, in the teaching-learning process. 
The second part is the Final Report of Supervised Teaching Practice held in the 
school year 2021/22 at the Academia de Música de Paços de Brandão. 
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Parte I- Projeto Educativo 
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1. Introdução  
 

Esta investigação foi realizada no âmbito da implementação do projeto educativo 

inserido no Mestrado em Ensino de Música da Universidade de Aveiro. Por sua vez,  foi 

implementada na instituição de acolhimento do Estágio, a Academia de Música de Paços 

de Brandão, sob a orientação científica do professor Jorge Salgado Correia. Envolveu a 

participação ativa de três alunas com as quais foi realizada a prática de coadjuvação letiva.  

Apesar do número de composições contemporâneas ter vindo a aumentar, verifica-

se que as mesmas se direcionam a níveis mais avançados, o que intensifica a lacuna 

existente para os primeiros anos de ensino. As técnicas estendidas encontram-se, de facto, 

reduzidas a um nicho de música contemporânea que infelizmente nem todos têm acesso. O 

material que aborda técnicas estendidas são maioritariamente métodos que as abordam de 

uma forma muito abstrata, e, portanto, não é expectável que um aluno de iniciação ou 

ensino básico se sinta motivado a interpretar os exercícios do livro de Robert Dick, por 

exemplo, isto porque não há um contexto pedagógico envolvente que os motive. 

Assim, a presente investigação visa implementar e compreender uma estratégia de 

ensino alternativa, nomeadamente a exploração de técnicas estendidas e de obras 

contemporâneas. O ensino deve ser inclusivo e diversificado, e, portanto, torna-se 

importante que os alunos tenham acesso ao repertório de todos os estilos e períodos 

musicais. Deste modo, este projeto centra-se na exposição de repertório contemporâneo e 

respetivas técnicas aos flautistas pertencentes a níveis de iniciação e ensino básico. 

A escolha do tema funda-se numa motivação da mestranda aplicar um projeto, no 

qual o foco principal será dar um contexto pedagógico e estético à iniciação das técnicas 

estendidas na flauta transversal, uma vez que na sua opinião, os alunos só são incentivados 

a executar e apreciar este tipo de repertório numa fase já muito avançada, mais 

especificamente no ensino secundário ou universitário. 

Deste modo, propõe como objetivo geral implementar uma estratégia de ensino 

alternativa ao que é convencional no ensino especializado de Música, assim como 

contribuir para a utilização de técnicas estendidas no contexto educativo ao nível da 

Iniciação musical e Ensino Básico. Com este projeto, foram procurados alcançar os 

seguintes objetivos específicos: auxiliar os alunos a explorar as possibilidades do seu 

instrumento; promover e divulgar os diferentes géneros musicais; introduzir notação 
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musical contemporânea e auxiliar os alunos a familiarizarem-se com ela; o 

desenvolvimento de competências musicais e performativas dos alunos. 

Desta forma, primeiramente foi feita uma consulta e análise da bibliografia de 

referência para construir o Estado da Arte do presente trabalho. De seguida foi delineado 

um plano metodológico para alcançar os objetivos definidos. Desta forma, utilizou-se o 

modelo de investigação-ação e um conjunto de ferramentas de obtenção de dados: diário 

de bordo, inquéritos por questionário e por entrevista, a observação direta e o questionário 

de avaliação do projeto. Nas seguintes secções, analisam-se os dados obtidos e na secção 

final são tecidas várias considerações, onde são discutidos os resultados do mesmo. 
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2. Revisão de Literatura  
 

2.1. Música contemporânea: origens 

 Neste momento parece ainda não haver uma definição de música contemporânea 

unânime. Ainda assim, é possível considerar como último grande período, o tempo que 

decorreu desde os inícios do séc. XX até aos dias de hoje. Pode constar-se que a “nova 

música” está diretamente ligada com a alteração do paradigma social e dos progressos a 

nível tecnológico (Grout & Palisca, 1994, p. 697). 

A classificação e divisão deste período é um assunto que ainda se encontra em 

debate. Por um lado, há autores que defendem que há uma continuidade entre o século XX 

e o século XXI (David Metzer; Hon-Lun Yang), enquanto outros (David Clarke; Judy 

Lochhead; Benjamin Piekut) afirmam que houve um momento que marcou a mudança 

(Clarke, 2018, p. 415). Assim, Clarke levanta uma questão importante acerca da divisão 

deste período, se é que faz sentido haver realmente uma divisão.  

Devemos considerar a música do século XXI como uma continuação das 

tendências do final do século XX? Ou existem tendências dentro da produção e 

consumo musical que tenham definitivamente um carácter do século XXI e que 

assim marquem o início de uma nova era? Se sim, quando e com o quê, 

iconicamente falando, começou o século XXI e acabou o século XX? Ou essas 

categorias historiográficas ainda continuam a fazer sentido? (Clarke, 2018, p. 411)1 

 Podemos apontar que o início desta era está relacionado com o fim da Segunda 

Guerra Mundial. Segundo Jean Henri Huber, “A história da Música Contemporânea 

começa na época da Segunda Guerra Mundial, num ambiente de destruição-reconstrução” 

 
1 Should we consider the music of the twenty-first century as a continuation of tendencies from the 

late twentieth? Or are there tendencies within musical production and consumption that have a 

definitively twenty-first-century character and so mark out the beginning of a new era? If so, when 

and with what, iconically speaking, did the twenty-first century begin and the twentieth end? Or do 

these historiographic categories even continue to have currency? (Clarke, 2018, p. 411) 
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(Huber, s.d, 1)2. Este período ficou marcado pela renúncia à tonalidade, quebrando assim 

todas as regras anteriormente em vigor, e demonstrando a nova consciência do Homem 

face à realidade. Estas dissonâncias simbolizam, sem dúvida, a perda da harmonia entre o 

ser humano e a natureza e até mesmo da harmonia interna do Homem (Michels, 2007, p. 

519). 

 A nova linguagem musical resultou de um período de rebelião e de procura de 

novas experiências, em consequência da tensão gerada pelas guerras e pelas ditaduras. 

Assim, esta “nova música”, é marcada sobretudo pela dissonância e pelo pluralismo de 

estilos. Não foi um período em que reinou o consenso, portanto, houve uma grande 

variedade de correntes artísticas que provêm da grande variedade musical, ou seja, do 

pluralismo estilístico. Para além disto, ocorre a exploração de novas sonoridades e timbres 

através de novas formas de executar os instrumentos antigos (técnicas estendidas3) (Grout 

& Palisca, 1994, p. 696; Michels, 2007, pp. 519-523). 

 

2.2 Origens do repertório contemporâneo para Flauta Transversal 

Juntamente com o século XX, vieram as mudanças no paradigma musical, ao nível 

da dissipação da tonalidade e da constante procura por novas sonoridades. 

Atualmente, vários compositores e instrumentistas, por todo o mundo, estão cada 

vez mais interessados na descoberta e no desenvolvimento de novas sonoridades 

instrumentais, e tudo indica que esta tenência está a crescer para um grande ramo 

da composição e da performance (Dick, 1987, p.7).4 

Claude Debussy, um dos maiores compositores franceses, foi pioneiro na busca de 

novas sonoridades, explorando sobretudo os instrumentos de sopro pertencentes à família 

das madeiras, utilizando-os como solistas nas suas obras. Estas, por sua vez, estão 

diretamente ligadas á poesia, ao teatro ou à literatura, procurando evocar estados de 

 
2 L'histoire de la Musique Contemporaine commence au moment de la Deuxième Guerre Mondiale, 

dans un environnement de destruction – reconstruction (Huber, s.d, 1). 
3 “ […] técnicas não-tradicionais, a partir das quais são produzidas novas sonoridades no 

instrumento […]” (Daldegan, 2009, p.4). 
4 At the present time, many composers and instrumentalists, worldwide, are becoming increasingly 

interested in discovery and development of new instrumental sonorities, and all indications are that this trend 

is growing into a major branch of composition and performance (Dick, 1987, p.7).  
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espírito e atmosferas através da harmonia e da utilização de um variadíssimo leque de 

cores- impressionismo5 (Grout & Palisca, 1994, p. 684; Michels, 2007, p. 515). 

Uma das obras que veio abrir as portas ao séc. XX foi Prélude à l’après-midi d’un 

faune (1892-94), pertencente à fase intermédia de Debussy. Esta obra orquestral é baseada 

numa poesia de Stéphane Mallarmé, e tem como principal instrumento solista a flauta 

transversal, criando uma atmosfera descrita por Ulrich Michels da seguinte forma: 

A flauta evoca o idílio pastoril arcádico. Tal como na flauta de pã, as notas seguem 

uma escala não sendo esta, no entanto, diatónica, à maneira antiga, mas sim 

altamente cromática. O ritmo também perde a sua quadratura clássica (Michels, 

2007, p. 515).  

Já no que diz respeito à origem do repertório flautístico contemporâneo, este está 

diretamente associado à composição de Edgard Varèse, Density 21,5 (1936). Varèse ocupa 

um lugar de destaque, sendo apelidado de visionário. O compositor afasta-se dos géneros 

tradicionais, e explora a Flauta Transversal ao máximo, percorrendo caminhos nunca antes 

alcançados: dinâmica fortíssima nas notas graves, assim como sons produzidos com a 

respiração e com Key-clicks. Esta sua obra é um marco no repertório flautístico, pois 

considera-se que foi a primeira a utilizar técnicas percussivas na flauta transversal. A 

música presente nesta obra emerge a partir da própria densidade do material do 

instrumento (que originalmente seria platina, dado que a obra foi escrita para o flautista 

Georges Barrère, que teria adquirido um instrumento de platina, um metal cuja densidade é 

21.5) (Baron, 1982, pp. 1-2; Galvão, 2019, p.7).  

A flauta transversal é um instrumento com uma enorme versatilidade, e, portanto, 

há uma panóplia de possibilidades a nível de novas técnicas e sonoridades. Segundo Robert 

Dick, no seu livro: The other flute: 

A flauta está a assumir papéis nunca antes imaginados, o de um instrumento 

polifónico, por exemplo, ou de uma voz que muda rapidamente, capaz de ser como 

um tambor num instante, efêmera no outro, e depois mostrando um power 

surpreendente. Todos os aspetos ao tocar flauta são, portanto, afetados, e para o 

 
5 “No campo da música, o impressionismo é uma forma de compor que procura evocar, 

principalmente através da harmonia e do colorido sonoro, estados de espírito e impressões sensoriais” (Grout 

& Palisca, 1994, p. 684). 
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músico os grandes objetivos são integrar as imensas capacidades do instrumento no 

seu todo, em que todas as partes se suportam e apoiam (Dick, 1987, p.7).6 

 O tratado de Bruno Bartolozzi, New Sounds for Woodwinds (1967) foi de extrema 

importância para a correta execução deste novo tipo de música, pois veio organizar as 

novas técnicas. Para além disso, este trabalho foi de extrema importância, pois aliou as 

componentes técnicas à estética, “onde as novas formas de produção sonora se tornaram 

inseparáveis do conteúdo musical das obras (Streitová, 2011, p.28). 

 Apesar disto, o grande avanço na área da flauta transversal deu-se em 1980 com a 

publicação da obra teórica Present Day Flutes de Pierre-Yves Artaud. Esta obra é 

considerada um modelo de referência devido aos seus conteúdos teóricos e técnicos e 

também pela utilização de exemplos de várias obras que constituem este tipo de repertório. 

Outras publicações a destacar são The other flute: Tone development through extended 

techniques de Robert Dick (1987), A propos de Pédagogie de Artaud (1996). De um modo 

geral, estas publicações incluem grafismos das técnicas, uma explicação de como se 

executam as mesmas, esquemas de dedilhação e em alguns casos, exemplos fotográficos 

das posições (Streitová, 2011, pp. 28-29). 

 Não obstante, há que dar também a devida importância às composições, 

nomeadamente Sequenza I (1958) de Berio, Requiem (1956) e Mei (1962) de Fukushima, 

Voice (1971), Itinerant (1989) e Air (1995) de Toru Takemitsu (Galvão, 2019, pp. 7-8). 

Deste modo, a origem do repertório contemporâneo surge em consequência da 

constante busca por novas sonoridades, permitindo o desenvolvimento de várias 

competências do flautista, inclusive, o domínio das técnicas estendidas. Para além disso, as 

obras são de extrema importância, pois é criado todo um contexto e atmosfera envolvente, 

que permitem dar algum sentido às técnicas, diferentemente do que acontece nos métodos 

de técnicas que é tudo muito abstrato. 

 

 
6 The flute is taking on roles never before imagined, that of a polyphonic instrument, for instance, or 

that of a quickly changing voice capable of being drum-like one instant, ephemeral the next, then showing 

surprising power. All aspects of flute playing are therefore effected, and an important goal is for the player to 

integrate the immense capacities of the instrument into a coherent whole in which all parts support and 

strengthen one another (Dick, 1987, p.7). 
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2.3. Técnicas estendidas e pedagogia 

 

2.3.1- Exposição à música contemporânea  

 O mundo passa constantemente por diversas mudanças e evoluções, e o mesmo se 

reflete nas artes. Ao longo dos anos, o repertório contemporâneo para flauta transversal 

tem vindo a aumentar. Desta forma, torna-se cada vez mais necessário preparar os alunos e 

dotá-los de capacidades e competências para a correta execução deste tipo de repertório. 

 Contudo, ainda se faz sentir uma certa dificuldade na abordagem a este repertório, 

uma vez que há uma lacuna a nível de material pedagógico. Vários autores (Olson,1998; 

Borkowski, 2008; Daldegan,2009) dedicaram-se a fazer um levantamento da literatura 

disponível para flauta transversal que abordam estas técnicas, chegando à conclusão que, 

de facto, não existe um método progressivo e coerente para a aprendizagem e 

implementação das técnicas, sobretudo nos primeiros anos de ensino. Borkowski (2008) 

refere que os manuais existentes são dicionários ou enciclopédias, que apresentam uma 

definição das técnicas, mas sem um contexto pedagógico para as colocar em prática. Este 

fosso a nível de material didático é evidenciado também por Daldegan (2009), que afirma 

que o material existente é de elevada dificuldade para iniciantes e não há uma progressão 

sistemática ao nível da dificuldade dos conteúdos. 

 Outro fator determinante para a restrição do ensino deste tipo de repertório é a 

própria experiência e gosto pessoal do docente, que muitas vezes dá preferência a obras de 

determinada época, e deixa de parte outras, uma vez que não se identificam com este 

repertório ou não o consideram esteticamente interessante. 

“[…] a execução de peças que explorem este material sonoro [técnicas estendidas], 

pode vir a quebrar um ciclo vicioso com relação à música contemporânea «não 

conheço, não gosto e não toco» que afeta e prejudica inclusive músicos 

profissionais, que muitas vezes são também professores […]” (Daldegan, 2009, 

p.4) 

O professor deve ser o principal responsável pela abertura de novos caminhos e 

repertórios aos seus alunos, pois tal como indica Souza (2013), a importância que a música 

contemporânea tem na nossa sociedade “é reflexo do papel que os educadores e/ou 

professores de instrumento vêm desempenhando, seja na formação de repertório dos seus 

alunos ou no conteúdo sonoro que é abordado nas aulas de apreciação musical” (p.15).  
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 2.3.2- Idade 

 Ainda não há um consenso acerca da idade mais apropriada para iniciar a 

aprendizagem de técnicas estendidas. Ainda assim, há vários autores que defendem que as 

crianças devem ter acesso a este género musical o mais cedo possível (Daldegan, 2009; 

Fernandes, 2012; Olson, 1998; Porto, 2013).  

É nesta fase, nos primeiros contactos com a música, que a sensibilidade musical do 

aluno é desenvolvida com mais facilidade e naturalidade. A criança não questiona e 

não racionaliza, simplesmente reage espontaneamente ao som e percebe-o por si só 

(Fernandes, 2012, p.38). 

 Neste sentido, pode observar-se que as crianças estão mais abertas à exploração e 

aprendizagem de novos repertórios. Daldegan (2009), afirma que “a princípio, as crianças 

geralmente são abertas a músicas que envolvam sonoridades diferentes e acham divertido 

explorar novas possibilidades sonoras” (p. 3).  

 Desta feita, pode concluir-se que a música contemporânea é apropriada para 

crianças de qualquer idade, contudo, quanto mais cedo a criança tiver contacto com esta 

nova realidade, maior será o seu entusiasmo e envolvimento. 

 

 

2.3.3- Criatividade e desenvolvimento da musicalidade 

 A abordagem à música contemporânea tem trazido grandes vantagens para as 

crianças, desenvolvendo várias competências. Destaca-se assim o desenvolvimento da 

criatividade. Ao ter contacto com esta nova música e ao percebê-la, o aluno desenvolve 

uma série de competências, e é também promovido o seu desenvolvimento pessoal 

(Fernandes, 2012). 

 A criatividade é de extrema importância para a formação de indivíduos completos, 

críticos acerca do meio que os rodeia, e diferenciados dos restantes. De certa forma, as 

técnicas estendidas poderiam contribuir para isso, e deixar de lado este tipo de repertório 

era o mesmo que impedir a sua formação a vários níveis, sendo estes musicais ou sociais. 

Uma vez mais, o papel do professor é fundamental para garantir que os alunos têm a 

oportunidade de ter acesso à música contemporânea. Fernandes (2012) afirma que “o 

professor não deve valer-se apenas de estilos de épocas anteriores e métodos de 
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aprendizagem recorrentes, mas tornar-se um investigador, analisar, procurar com os alunos 

novas formas de expressão, promover experiências criativas com o material 

contemporâneo” (Fernandes, 2012, p.38).  

 Desta forma, o ato criativo, no contexto pedagógico, ocorre quando há a intenção 

do professor e do aluno em executar atividades exploratórias, a nível de novas sonoridades 

e técnicas.  

 As técnicas estendidas poderiam também auxiliar os alunos a desenvolverem a sua 

musicalidade, principalmente em alunos mais novos. De acordo com Yara B. Caznok, 

citada por Fernandes (2012), “a aculturação tonal do indivíduo destrói a musicalidade 

natural que existe na criança”. Desta forma, é importante que se aproxime o ensino de 

música contemporânea à iniciação musical, de forma a abrir novos horizontes aos alunos, e 

impedir que se tornem limitados, a gostar e a aceitar apenas aquilo que soa bem, que é 

tonal.  

Para além disso, Fernandes (2012) acredita que a música contemporânea ocupa um 

lugar de destaque na educação musical, uma vez que promove o desenvolvimento de 

competências auditivas e a sensibilidade ao som, sem a utilização de partitura ou notação, 

ou seja, sem a dependência visual a que os alunos tanto estão acostumados.   

  

 2.3.4- Dificuldades e obstáculos 

 Há algumas dificuldades que surgem e dificultam a inserção das técnicas estendidas 

no processo de ensino-aprendizagem de flauta transversal. A primeira dificuldade, já 

referida anteriormente, diz respeito à lacuna de repertório adequado para a iniciação. Não 

há obras que sejam tecnicamente fáceis, apenas obras teóricas, ou métodos que abordam as 

técnicas estendidas de forma abstrata, sem qualquer tipo de contexto musical. De acordo 

com Daldegan (2009), “um dos problemas da exploração do repertório contemporâneo em 

aulas de instrumento é que este é em geral muito difícil tecnicamente, o que via de regra 

impede a sua utilização com iniciantes” (p.4). 

 Para além disso, as obras contemporâneas ainda são escassas no que diz respeito 

aos programas da disciplina de flauta transversal no ensino artístico especializado da 

música. Ribeiro (2021), na sua dissertação faz um levantamento das escolas de ensino de 

música oficial que inserem obras contemporâneas no seu programa de flauta transversal, 
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tendo por base as escolas que têm disponíveis nos seus sites os respetivos programas 

disciplinares. Desta forma, constata-se que pelo menos 6 escolas utilizam este tipo de 

repertório: o conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, Academia Musical 

dos Amigos das crianças (em Lisboa), Conservatório-Escola das Artes da Madeira, Eng.º 

Luíz Peter Clode, Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de 

Aveiro, Conservatório Regional de Música de Viseu Dr. José de Azeredo Perdigão e 

Escola de Música Orfeão de Leiria Conservatório de Artes. Ainda assim, nenhuma destas 

escolas apresenta repertório para o primeiro e segundo ciclos. No terceiro ciclo já surgem 

as obras teóricas e métodos de Artaud e Peter-Lukas Gaf. 

Já durante o terceiro ciclo surgem as obras teóricas e métodos de Artaud e Peter-

Lukas Gaf, e verifica-se um maior número de obras com linguagem contemporânea, mais 

precisamente a partir do 6.º grau. Até então, a aprendizagem da linguagem contemporânea 

era realizada através de exercícios de sonoridade dos métodos anteriormente mencionados 

(Ribeiro, 2021). 

 Por outro lado, a notação também é um fator que atua como um obstáculo para a 

inserção das técnicas no processo de ensino-aprendizagem. A notação, assim como a 

música em si, é uma forma de comunicação. Contudo, o problema surge quando o aluno 

deixa de ouvir e perceber o som por ficar extremamente focado na notação. Deixam-se 

assim de parte aspetos importantíssimos como a comunicação musical e o significado do 

som. Deste modo, Fernandes (2012), considera que “No início da sua formação a criança 

necessita de conhecer o som, ouvir o que produz com o seu instrumento e evitar a leitura 

como primeira abordagem” (p. 35). Por outro lado, a notação de música contemporânea 

pode de certa forma intimidar os alunos, uma vez que estão habituados à notação 

convencional. Daldegan (2009) afirma que “…  muitas vezes é justamente a notação que 

afasta o músico da obra que envolva sonoridades estendidas, mesmo que esta não esteja 

além de sua capacidade técnica” (p.5). Para além disso, considera que a introdução da 

notação contemporânea no processo de ensino nas crianças é precisamente para tornar esse 

tipo de notação familiar, para quando executarem esse tipo de repertório não se deixarem 

intimidar e desistir de interpretar a obra. 
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2.4. Propósito pedagógico da aprendizagem de técnicas estendidas  

 Para além de ser deveras importante promover, conhecer o novo repertório e 

acompanhar a evolução da música em si, torna-se também necessário entender o propósito 

pedagógico em torno da didática destas obras. 

 São vários os benefícios aliados à prática das técnicas estendidas. Para além disso, 

as mesmas técnicas podem ser utilizadas para auxiliar na interpretação do repertório 

tradicional e também como uma possível nova abordagem para os alunos que se sentem 

desmotivados por não conseguirem ultrapassar as dificuldades através dos métodos 

convencionais (Streitová, 2011). 

 Assim, as várias técnicas promovem o aperfeiçoamento de diversas competências, 

destacando-se acima de tudo o desenvolvimento da flexibilidade a nível da embocadura. 

Segundo Streitová (2011), para se alcançar uma sonoridade diferenciada e típica da música 

característica de cada época, é necessário que o flautista desenvolva primeiramente uma 

grande flexibilidade de embocadura. Esta flexibilização irá permitir um relaxamento e 

maior controlo muscular, o que irá ser extremamente benéfico para a qualidade da 

sonoridade. Segundo Offermans, é importante desenvolver a flexibilidade da embocadura 

enquanto ainda se é jovem, e este desenvolvimento poderá ser realizado através da 

realização de técnicas como harmónicos e wind-tones 7. Atualmente, o ensino dá 

preferência na assimilação das posições das notas, e desvaloriza o desenvolvimento de uma 

embocadura correta. Isto pode resultar numa cristalização do som, ou seja, numa 

embocadura extremamente inflexível, que posteriormente terá que ser obrigatoriamente 

corrigida no decorrer da carreira (Rogers, 2015, p.26).  

 Um dos autores que mais se dedicou à exploração deste assunto foi Robert Dick, no 

seu livro About Tone Development Through Extended Techniques (1987) onde apresenta 

diversos exercícios práticos para a realização de várias técnicas que auxiliam no 

relaxamento da embocadura e garganta. 

 Para além das vantagens a nível da embocadura, as técnicas estendidas podem 

também causar um impacto positivo em outros vários parâmetros da performance do aluno.  

 
7 Técnica denominada também por som eólico. Na sua execução, “é expelida uma maior quantidade 

de ar do que durante o toque clássico” (Streitová, 2011, p. 84). 
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Brokowski sugere que problemas como falta de energia, articulação fraca, 

embocadura rígida, peito apertado e controlo de afinação no registo agudo podem 

ser ultrapassados através da utilização de técnicas estendidas. Por exemplo, o 

trabalho do diafragma através de jet whistles e tongue stops podem ajudar um aluno 

com um nível de energia baixo” (Rogers, 2015, p.28).8 

 Deste modo, as técnicas estendidas assumem um papel importante na correção dos 

maus hábitos da prática instrumental, assim como podem também prevenir o surgimento 

das mesmas (Streitová, 2011).  

 Para além dos benefícios a nível da prática instrumental, a aprendizagem de novas 

técnicas tem um papel importante na motivação dos alunos. A aprendizagem destas 

técnicas pode alterar a rotina a que os alunos iniciantes estão habituados e que muitas 

vezes se torna entediante. 

A música contemporânea caracteriza-se pelo uso invulgar dos sons e ritmos, 

exploração de timbres, dinâmicas, instrumento, criação de ambientes novos, 

liberdade de execução e expressão, e ainda, elementos surpresa. Para o adulto, que 

não cresceu neste contexto musical, a música contemporânea poderá conter um 

discurso musical pouco cativante, por fugir à estrutura tonal. Contudo, toda a 

variedade e liberdade que este estilo fornece ao intérprete pode tornar-se bastante 

benéfico na educação musical e motivação (Fernandes, 2012, p.30). 

 Por tudo isto, torna-se possível reconhecer a vertente pedagógica do ensino de 

repertório contemporâneo. Para além de lhes ser apresentada uma nova realidade distinta 

daquela a que estão acostumados, os alnos são devidamente habilitados para conseguirem 

enfrentar os constantes desafios que irão surgir ao longo das suas careiras enquanto 

flautistas.  

 

Assim, explorando longe de onde se sente confortável, pode tornar-se física e 

mentalmente flexível, e tendo a flexibilidade para explorar novas coisas, por vezes 

 
8 Borkowski suggests that problems such as low energy, weak articulation, embouchure tightness, 

chest tightness, and pitch control in the upper register can be remedied through prescribed extended 
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desafiadoras: tocar em géneros ou estilos desconhecidos, tocar de memória, 

improvisar, tocar como solista, e movimentar-se enquanto se toca, é crucial para o 

desenvolvimento artístico (Rogers, 2015, p. 23).9 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

techniques. For example, diaphragm work via jet whistles and tongue stops can help a student with a low 

energy level (Rogers, 2015, p.28). 
9 So by exploring further outside of where one is comfortable, one can become flexible both 

physically and mentally, and having the flexibility to try new, sometimes challenging things: playing in 

unfamiliar genres or styles, playing from memory, improvising, performing as a soloist, and moving while 

playing, is crucial for artistic development (Rogers, 2015, p. 23). 
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2.5. Categorização das técnicas estendidas selecionadas para a 

implementação do Projeto  

 Nesta secção será abordada uma seleção das técnicas que foram utilizadas na 

implementação do projeto. A seleção das mesmas teve por base as técnicas de menor 

dificuldade para os iniciantes, segundo Daldegan (2009), e também outras técnicas que 

foram escolhidas de modo a conseguir dar um contexto lúdico e musical às obras.  

 

2.5.1 Som eólico 

Esta técnica surgiu no desenvolvimento da música concreta e eletroacústica. “O 

som eólico provavelmente corresponde aos sons de sussurro- meios ruídos, que mais tarde 

se começaram a aproveitar na criação da música mista na forma de um gesto repetitivo 

sonoro” (Streitová, 2011, p.84). 

O som eólico ou wind tones, é um processo técnico obtido através do sopro, sem 

fazer ressoar a nota, retirando parcialmente ou totalmente o timbre.  

Artaud (1986) afirma que é possível misturar o som eólico ao som normal e passar 

de um para o outro. Artaud notou a técnica da seguinte forma: 

 

 

 
 

                                                                            
 

Figura 1- Present Day Flutes, Artaud (p. 118) 

 

 

 

2.5.2 Flatterzunge/ Frullato  

 

O Flatterzunge é uma das técnicas mais conhecidas e de mais fácil execução. Para 

além disto, é de extrema importância o conhecimento para a sua execução, visto que esta 

técnica surge não só em repertório flautístico como também em repertório de orquestra 

(Borkowski, 2008). 

Relativamente á sua execução, há duas possibilidades: a agitação da língua, que é 

mais complicado de executar no registo grave ou sobreagudo e em passagens com maior 

utilização de articulação; e a agitação da garganta, que é considerada mais confortável em 

Apenas ar Ar e som Passagem progressiva de um para outro 
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toda a extensão da flauta. Esta última forma é considerada por Artaud (1986) no seu livro 

Present Day Flutes, como a mais benéfica, pois funciona bem em todos os registos, em 

passagens mais articuladas e não se perde a afinação. 

 

Figura 2- Notação de Flatterzunge em Present Day Flutes, Artaud (p.19) 

 

 Os benefícios desta técnica assentam na otimização da sonoridade, pois permite 

uma melhor direção do ar, um som mais focalizado, e um relaxamento da garganta e 

língua, contribuindo assim para um maior suporte por parte do diafragma (Streitová, 2011). 

 

 

2.5.3 Harmónicos  

Os harmónicos passaram a ser uma das técnicas que mais se difundiu pelas obras a 

partir da primeira metade do séc. XX. A música francesa sempre procurou por novas 

sonoridades, e compositores como Albert Roussel e André Jolivet tiveram um papel 

fundamental como pioneiros desta técnica. 

Os harmónicos são sons que surgem a partir do tom fundamental. De facto, estes 

são utilizados naturalmente na produção do som da flauta, isto porque o segundo registo na 

flauta (do Mi médio até ao Dó # agudo) é obtido enfatizando o segundo harmónico ao 

invés da fundamental. Isto acontece através da mudança da coluna de ar, de modo que soe 

mais a frequência mais aguda. 

Os harmónicos são responsáveis pela cor excecional dos instrumentos musicais e 

cada instrumento tem a sua própria “imagem de harmónicos” (Streitová, 2011). 

Para além disto, há que ter a noção que a afinação dos harmónicos é natural e que 

os resultados finais não correspondem aos tons de uma afinação temperada. A prática desta 

técnica vai beneficiar o fortalecimento da embocadura e também irá tornar o ouvido mais 

sensível á afinação e a novos tipos de coloraturas. É a técnica conhecida como sendo a 

ponte que une o mundo clássico e o contemporâneo.  

 
Figura 3- Notação de Harmónicos em Tone Development Through Extended Techniques de Robert Dick (p.13) 
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2.5.4 Percussão de chave 

O pioneiro na implementação de sons percussivos na Flauta Transversal foi Edgar 

Varèse na sua obra Density 21,5.  

Este efeito é obtido ao bater nas chaves com um golpe rápido. Pode ser obtido com 

qualquer posição básica da flauta, mas Artaud afirma que para que a nota seja percetível a 

tessitura deve estar limitada apenas entre o dó grave e o lá médio (Daldegan, 2009). A 

precursão de chaves pode ser realizada sem o ar, ou combinado com sopro. A notação 

geralmente utilizada difere nos dois casos: 

 

 

Figura 4- Notação de percussão de chaves em Present Day Flutes de Artaud (p.112) 

                                                 

 

Figura 5- Notação de percussão de chaves com ar, Present Day Flutes, Artaud (p.112) 

 

 

 

Segundo Dick (1987), a boca poderá ser utilizada como uma caixa de ressonância, 

oferecendo assim uma nova possibilidade de afinação e sonoridade. Assim, à medida que a 

boca tapa o orifício, o som fica progressivamente mais grave. Quando se encontra 

totalmente tapado, o som resultante da percussão de chaves soa uma sétima maior abaixo.  

 

 

 

 

2.5.5 Slap tongue/Pizzicato de língua 

 O aparecimento das técnicas percussivas está associado ao desenvolvimento da 

música concreta e eletrónica. Esta utilizou fragmentos de sons naturais e industriais que 

foram gravados e posteriormente transformados em estúdios. 

 O pizzicato de língua é uma técnica que se baseia no pizzicato típico dos 

instrumentos de cordas. Caracteriza-se como um ataque preciso e seco, onde se deve ouvir 

apenas o ataque. Executa-se com o toque preciso da ponta da língua no palato superior, 

mais precisamente atrás dos dentes. Nesta técnica a garganta encontra-se fechada, sendo 
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que o som residual surge através da pressão criada com a retirada rápida da língua, 

imitando assim o fonema “t”. 

Este é um ótimo exercício para os alunos que possuem dificuldades a nível da 

articulação. Para além disso, a execução do pizzicato de língua pode ser extremamente 

proveitoso em alunos de iniciação pois irá melhorar o staccato (Streitová, 2011, p. 118). 

 

 

 
            Figura 6- Notação pizzicato 

Neste trabalho, a notação utilizada irá diferir da apresentada, uma vez que o 

programa de composição utilizado não possui esse símbolo. Desta forma, a notação 

utilizada foi a seguinte: 

 

Figura 7- Notação de pizzicato de língua utilizada nas composições 

 

 

2.5.6 Slaps/ Tongue ram 

  A técnica tongue ram, também conhecida como slap, é muito semelhante à 

descrita anteriormente. É uma técnica percussiva obtida quando os lábios envolvem 

completamente a embocadura da flauta e com um movimento muito rápido se fecha a 

passagem de ar colocando a língua diretamente no orifício da flauta. O som resultante é 

uma sétima maior abaixo.  

Há algumas limitações no que diz respeito à velocidade desta técnica, uma vez que 

o intérprete deve ter tempo para que a língua volte à posição inicial para tocar o tongue 

ram seguinte. Artaud (1986), escreve a técnica da seguinte forma: 
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           Figura 8- Notação de tongue ram em Present Day Flutes, Artaud (p.117) 

 

 Segundo Streitová (2011), esta técnica proporciona o melhoramento da projeção 

sonora, da ativação e suporte do diafragma e também a otimização da flexibilidade e 

fortificação dos lábios. 

 Nas composições realizadas para esta investigação, o símbolo utilizado para slap 

será o seguinte: 

 

 

2.5.7 Glissando  

Esta técnica surgiu primeiramente nos instrumentos de tecla e de cordas. 

Posteriormente passou a ser também comum na voz e nos instrumentos de sopro. No 

entanto, o glissando de embocadura na flauta limita-se apenas a uma extensão de uma 

terceira menor (Streitová, 2011). 

Os glissandos podem ser considerados como uma mais-valia para consciencializar 

o flautista acerca da sua afinação. Esta técnica consiste na variação da altura (ascendente 

ou descendente) a partir da nota base (Ferreira, 2017). Existem dois tipos de glissandos: o 

glissando de dedos e o glissando realizado com a embocadura. O primeiro executa-se 

através do deslizamento de dedos. Já o glissando de embocadura realiza-se apenas com a 

movimentação da embocadura, para fora para subir a afinação e para dentro para a baixar, 

sem que se altere a dedilhação (Daldegan, 2009). 

Os benefícios retirados a partir desta técnica são uma posição mais relaxada da 

flauta, o que potencia uma maior flexibilidade de lábios e do maxilar inferior, atingindo 

assim uma melhor posição da embocadura. 
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Figura 9- Notação de glissando em Panic Flirt, Alexandre Delgado 

 

 

2.5.8 Whisper syllables    

 Esta técnica pode ser executada de várias formas: sem instrumento, com 

instrumento, utilizando a embocadura tradicional, ou com instrumento com a embocadura 

completamente fechada. Nesta técnica, o murmuro vai produzir o som de ar na flauta que 

terá a afinação correspondente à dedilhação. 

Neste projeto, irá ser utilizada a técnica com a flauta transversal, adotando a 

embocadura convencional, utilizando duas vozes independentes: a dedilhação (utilizando 

apenas sopro) e o murmuro de várias sílabas, partilhando entre si apenas o mesmo ritmo. 

A mesma execução se aplica na obra de Alexandre Delgado, Panic Flirt: 

 

 
Figura 10- Passagem de Whisper Syllables em Panic Flirt de Alexandre Delgado 

 

 

2.5.9 Toque e canto em simultâneo 

 A técnica de toque em simultâneo com canto consiste em vocalizar enquanto se 

produz som com a flauta. A embocadura utilizada é a normal, contudo o pequeno orifício 

entre os lábios deve ficar um pouco mais alargado. Esta técnica pode ser realizada em 

uníssono ou então em duas vozes independentes. 
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 Uma das possíveis dificuldades que se prende com a realização desta técnica é o 

intérprete possuir um controlo sobre a sua voz. Tal como afirma Streitová (2011), “A 

aprendizagem das regras básicas do canto da escola italiana, que se debruça sobre a 

ressonância das cavidades, pode ajudar na execução correta da flauta” (p. 78). 

 Para produzir diferentes vozes em simultâneo, o intérprete necessita de utilizar a 

sua memória e audição interior, de modo a controlar a afinação. 

Os benefícios desta prática prendem-se sobretudo com o melhoramento a nível da 

projeção sonora e com o relaxamento da garganta. Na sua dissertação, Cristina Ioan 

comprova exatamente isso, concluindo também que através desta técnica os flautistas 

conseguem tomar consciência do seu corpo ao tocar, tendo a oportunidade de experimentar 

a sensação de produzir som com a garganta relaxada (Ioan, 2007). 
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3. Construção do Projeto 

3.1 Metodologia e procedimentos 

 

 Esta investigação constitui-se como uma investigação-ação que possui uma 

metodologia de investigação mista, na qual se intercalam métodos de recolha de dados 

quantitativos e qualitativos. “A Investigação-Ação pode ser descrita como uma família de 

metodologias de investigação que incluem ação (ou mudança) e investigação (ou 

compreensão) ao mesmo tempo, utilizando um processo cíclico ou em espiral, que alterna 

entre ação e reflexão crítica” (Coutinho et al., 2009, p. 360). 

A primeira fase da investigação consistiu na realização de um enquadramento 

teórico, com o intuito de criar uma contextualização e expor as fundamentações teóricas. 

Assim, foi realizada uma procura, seleção e respetiva análise da literatura pertinente para 

esta temática. Foi possível verificar que, de facto, existe uma lacuna a nível de repertório 

de música contemporânea tecnicamente mais fácil para os iniciantes, assim como entender 

que há uma predileção geral pelo repertório clássico, barroco e romântico, em detrimento 

de outros. Desta forma, esta investigação pretende implementar uma estratégia educacional 

incide sobre a exploração de um novo género musical. São vários os autores que defendem 

a importância de trabalhar obras de diferentes períodos musicais, e salientam as várias 

vantagens em interpretar técnicas estendidas e repertório contemporâneo, enumeradas 

anteriormente na revisão de literatura. 

A segunda fase do trabalho consistiu na aproximação e na perceção da realidade da 

Academia de Música de Paços de Brandão, conhecendo os alunos e o meio envolvente. 

Para tal, foi organizado um workshop de técnicas estendidas com toda a classe de flautas 

da academia, e no final foi realizado um inquérito (via Google forms) onde foi possível 

perceber que muitos dos alunos não sabiam o que eram técnicas estendidas, nem nunca 

tinham tido contacto com as mesmas antes do workshop. 

Ainda nesta fase, foi realizada a implementação do projeto. O projeto teve por base 

a composição de arranjos de obras que já eram familiares para as participantes no projeto, 

onde foram introduzidas técnicas estendidas de forma contextualizada e lúdica. As obras 

foram escolhidas em conjunto com a professora cooperante e com as alunas, de modo a 
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não sobrecarregar nem interferir negativamente com o programa que as alunas teriam que 

cumprir. Assim, ficou acordado que a aluna A iria executar um arranjo baseado na obra 

Brian Boru’s March de James Galway, a aluna B iria interpretar a obra The little negro de 

Debussy, e por fim, a obra escolhida para a aluna C foi Fireflies, nº 2, Suzuki vol. 1. O 

grande objetivo destes arranjos, foi remeter imaginariamente as alunas para uma 

determinada realidade através da utilização de técnicas estendidas. O trabalho destas obras 

foi realizado durante as aulas regulares de instrumento das alunas participantes (consultar 

obras no anexo II). 

 Posto isto, após implementar os arranjos das obras durante algumas aulas, 

considerei interessante perceber se a visão dos participantes se tinha alterado relativamente 

às técnicas estendidas e música contemporânea, através da realização de um inquérito 

aliado à atividade “Concerto de Professores Estagiários”, onde foi possível fazer uma 

comparação nas respostas dos participantes do projeto e dos alunos externos a este projeto.  

Por fim, a apresentação pública de final da apresentação do projeto foi realizada em 

formato de audição, onde as três participantes interpretaram as suas obras, e no final 

expuseram os seus pensamentos e dificuldades encontradas ao longo deste projeto. A 

avaliação do projeto foi realizada através do preenchimento de um questionário pelos 

participantes, que foi importante para perceber o impacto que esta investigação teve no seu 

ensino. 

Para além disto, o papel da orientadora cooperante foi fundamental, pois serviu 

como testemunha na implementação desta estratégia, tendo o papel de observador 

independente. No final da experiência, foi realizada também uma entrevista à professora 

Carla Rodrigues de forma a obter uma melhor apreciação dos resultados. 

 

3.2 Ferramentas de obtenção de dados 

 Ao longo da investigação foram aplicadas várias ferramentas de obtenção de dados: 

dois inquéritos em formato google forms, diário de bordo, observação direta, questionário 

em papel e entrevista. Os mesmos serviram como validação das nossas intenções. 

 O diário de bordo permitiu registar todo o processo de investigação, descrevendo 

todo o trabalho realizado ao longo das sessões de implementação. Nele estão presentes 

todos os dados obtidos através da observação direta e baseia-se no registo de notas não-

formais. 
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 Posteriormente, foram realizados dois inquéritos, um direcionado para todos os 

alunos que integram a classe de flautas da Academia de Música de Paços de Brandão, e 

que participaram na atividade “Workshop de Técnicas Estendidas”. Este inquérito teve 

como objetivo primeiramente ficar a conhecer em que ponto se encontram os alunos 

relativamente a esta temática e também qual a sua motivação e disposição para a 

aprendizagem das técnicas estendidas. Já o segundo inquérito foi realizado a meio da 

implantação do projeto, e incidiu sobre a atividade “Concerto de Professores Estagiários”, 

no qual foram interpretadas obras estilisticamente distintas, mais precisamente uma obra 

contemporânea e uma obra do período barroco. O principal objetivo foi perceber, através 

da comparação entre os alunos que estavam a participar no projeto e os restantes, se as suas 

opiniões acerca da música contemporânea e técnicas estendidas diferiam e se se tinham 

alterado desde o início da implantação deste projeto. 

 No final do projeto, o instrumento de avaliação específico tomou a forma de 

questionário, que expressa opiniões e se baseia nas escalas de Likert. Este questionário foi 

realizado em formato papel, pelas alunas participantes do projeto, após a audição final de 

apresentação do projeto. Teve como principal objetivo avaliar o projeto e entender o 

impacto que o mesmo teve no seu ensino, quais foram as suas motivações e dificuldades 

encontradas no decorrer da experiência, e também a aquisição de novas competências 

musicais (consultar anexo V, modelo do instrumento específico de avaliação do projeto- 

questionário). 

 Por fim, foi ainda realizada uma entrevista à professora cooperante, Carla 

Rodrigues. A sua opinião é deveras importante, uma vez que assistiu a todas as sessões de 

implementação, e observou o progresso das suas alunas. A entrevista assumiu o modelo de 

entrevista fechada, e baseou-se num conjunto de questões previamente estruturadas. O 

propósito desta entrevista foi primeiramente perceber qual foi o impacto que o projeto teve 

nas suas alunas participantes e também entender a pertinência da inclusão de técnicas 

estendidas no processo de ensino de flauta transversal. 

. 

3.3 Amostra  

A população-alvo deste estudo centra-se primeiramente num conjunto de alunos 

que se encontram nos inícios da aprendizagem do instrumento, frequentando os níveis de 
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iniciação até ao terceiro ciclo do ensino básico com idades compreendidas entre os 7 e os 

13 anos. A definição da amostra teve por base os seguintes critérios: 

• Ter a autorização do encarregado de educação e da instituição de ensino; 

• A possibilidade de dedicar 10/15 minutos das aulas ao projeto durante alguns 

meses; 

• Concordância relativamente à pertinência da inserção de técnicas estendidas no 

ensino; 

Assim, foi possível realizar a experiência na Academia de Música de Paços de 

Brandão, instituição de acolhimento do estágio, com as três alunas às quais assisti às aulas 

e lecionei. Esta experiência consistiu no arranjo de obras já conhecidas pelas alunas, com a 

inclusão de técnicas estendidas. Estas obras foram pensadas de forma a ter um contexto 

pedagógico e significativo para as participantes. 

Para além disso, de forma a alargar mais a amostra, foi realizada a atividade 

“Worskhop de técnicas estendidas” que foi aberta a todos os alunos da classe de flauta 

transversal. Participaram assim um total de 27 alunos, incluindo as 3 alunas que realizaram 

a experiência dos arranjos das obras. A amostra alargou-se ainda mais com a atividade 

“Concerto de Professores estagiários”, à qual se juntaram mais 2 alunos. 

 

Tabela 1- Divisão da amostra da investigação 

 Número de 

elementos 

Nível de ensino  

Experiência de 

interpretação de 

obras 

contemporâneas 

3 iii iniciação 

2.º grau 

4.º grau 

Workshop de 

Técnicas estendidas 

24 Iniciação até ao 5.º 

grau 

Concerto de 

Professores 

estagiários 

2 Pré-iniciação até ao 

4.º grau 

   Total: 29  
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Deste modo, o número total de participantes nesta investigação corresponde a 29, 

que vão desde a pré-iniciação até ao 5.º grau. 

 

4. Apresentação e análise dos dados 
 

4.1 Inquéritos por questionários 

No âmbito desta investigação foram realizados dois inquéritos por questionários 

através da plataforma google forms, e um questionário final em formato papel com escalas 

de Likert., O objetivo geral seria conhecer a realidade acerca do ensino de técnicas 

estendidas e repertório contemporâneo na classe de flauta transversal da Academia de 

Música de Paços de Brandão. Já o último questionário, foi realizado no final da experiência 

para avaliar qual foi o impacto que esta investigação teve no desenvolvimento musical dos 

participantes.  

Estes questionários permitiram recolher dados para a análise quantitativa e 

qualitativa acerca do trabalho das obras arranjadas pela professora estagiária no decorrer 

das aulas de flauta transversal.  

 

 

4.1.1 Questionário “Workshop de técnicas estendidas” 

Este questionário foi direcionado a todos os alunos da classe de flauta transversal 

da Academia de Música de Paços de Brandão que participaram na atividade “Workshop de 

Técnicas Estendidas” realizado na mesma instituição a 12 de abril de 2022. 

O seu objetivo foi primeiramente conhecer a realidade particular desta classe 

relativamente ao trabalho de obras de estilo contemporâneo e a inserção de técnicas 

estendidas durante as aulas, e também perceber qual seria a motivação dos alunos para a 

aprendizagem destas técnicas. O questionário foi realizado anonimamente, a partir da 

plataforma google forms, e foi enviado às quatro professoras da classe de Flauta 

Transversal que os distribuíram pelos alunos através da plataforma Microsoft Teams. O 

modelo de questionário encontra-se disponível para consulta no Anexo III. 

Muitos alunos responderam ao questionário na presença da professora cooperante 

ou da responsável pela investigação, sendo assim possível observar que muitos alunos não 
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estavam familiarizados com o termo “técnicas estendidas”, e tudo o que sabiam sobre isso 

foi o que conseguiram reter a partir da atividade realizada. 

De um total de 27 alunos participantes nesta atividade, foram obtidas 24 respostas. 

Isto deve-se sobretudo ao facto das professoras de flauta transversal assim como a 

professora estagiária, insistirem com os seus alunos para responderem, e muitas das vezes 

responderem com os alunos nas aulas, caso contrário o mesmo não se verificava. 

 A construção do questionário teve em conta as necessidades da investigação e as 

questões foram agrupadas indo de encontro com as respostas obtidas. Iniciou-se assim com 

questões acerca da caracterização dos participantes, como o nível de escolaridade, sexo e 

anos de experiência instrumental. De seguida, o questionário dividiu-se em duas secções, 

dependentes da resposta à pergunta número quatro (Durante o teu percurso escolar, já 

interpretaste obras contemporâneas?). Aos alunos que responderam “Não” foi questionado 

o motivo e o questionário prosseguiu para a pergunta número cinco. Aos alunos que 

responderam afirmativamente, foram reencaminhados para uma secção onde se procurou 

identificar as obras trabalhadas, o nível de formação em que as abordaram, e perceber o 

nível de motivação que os alunos têm para interpretar este género musical de forma regular 

nas aulas de flauta transversal. 

As restantes questões do questionário incidiram sobretudo na atividade realizada, 

tentando perceber se os alunos adquiriram algum conhecimento acerca das técnicas 

estendidas e se teriam motivação para interpretar novamente o género musical 

contemporâneo. 

 Os alunos que responderam ao questionário distribuem-se entre a iniciação musical 

e o quinto grau. 

 

Gráfico 1-Caracterização dos alunos: nível de ensino frequentado 
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42%

12%

17%

8%

13%

8%

Iniciação Musical 1.º Grau 2.º Grau

3.º Grau 4.º Grau 5.º Grau

6.º Grau 7.º Grau 8.º Grau

 
 

 

Relativamente ao sexo dos participantes, 2 alunos assumem-se como pertencentes 

ao sexo masculino (8,3%), e 22 como pertencentes ao sexo feminino (91,7%). 

 
Gráfico 2- Caracterização dos alunos: Sexo 

 

 

 

 Relativamente ao número de anos que os alunos estudam flauta transversal, a 

maioria indicou estudar de entre 1 a 3 anos (12 alunos), seguem-se os alunos que estudam 

entre 4 a 5 anos (5 alunos), os que estudam há mais de 5 anos (4 alunos) e por fim os que 

estudam há menos que um ano (3 alunos).  
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Gráfico 3- Caracterização dos alunos: Quantidade de anos que estudam flauta transversal 
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Mais de metade dos alunos inquiridos afirmaram nunca terem interpretado obras 

contemporâneas (75%). Apenas 6 alunos afirmaram ter tido contacto com este género. 

 

Gráfico 4- Alunos que já interpretaram obras contemporâneas 
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Tabela 2- Distribuição dos alunos por nível de ensino 

Nível de ensino N.º e alunos que já trabalharam obras 

musicais contemporâneas 

N.º de alunos que nunca 

interpretaram obras 

contemporâneas 

Iniciação 

musical  

2 8 

2.º Ciclo (1.º e 2.º 

grau) 

2 5 

3.º Ciclo (3.º, 4.º 

e 5.º grau) 

2 5 
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 Como é possível verificar na tabela 1, há uma grande discrepância a nível do 

número de alunos que afirmam nunca ter interpretado obras contemporâneas (18 alunos), 

relativamente aos que afirmam que já tocaram obras deste género (6 alunos). O maior 

número de alunos que nunca teve contacto com este repertório centra-se na iniciação 

musical, o que reflete a lacuna existente a nível de repertório adequado para este nível de 

ensino. Apenas dois alunos de iniciação responderam afirmativamente, contudo não 

souberam nomear as obras que já tocaram, o que poderá significar que não compreendem o 

significado de “obras contemporâneas”. No que diz respeito à justificação que os alunos de 

iniciação que nunca interpretaram obras contemporâneas deram, prendem-se muito com o 

facto de considerarem que ainda não têm idade suficiente para interpretar este tipo de 

repertório. Evidencio a resposta de uma aluna que afirma que “Ainda sou muito nova para 

aprender isso”. 

Ainda assim, houve também um elevado número de alunos de 2.º e 3.º ciclos que 

ainda não tiveram a oportunidade de interpretar obras contemporâneas, e, portanto, torna-

se relevante tentar perceber o motivo. 

 

Tabela 3- Respostas dos alunos relativamente ao motivo de não terem executado repertório contemporâneo 

Grau Resposta Justificação  

2.º grau Não - 

1.º grau Não Não sei 

4.º grau Não Não sei 

2.º grau Não A prof não deu 

5.º grau Não - 

4.º grau Não A minha professora não me forneceu esse repertório 

2.º grau Não Porque tocava outro tipo de repertório 

3.º grau Não - 

3.º grau Não - 

2.º grau Não Não conhecia 

4.º grau Não - 

 

Desta forma, pode-se relacionar as respostas dadas pelos alunos com as 

dificuldades e obstáculos na implementação de técnicas estendidas e de repertório 
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contemporâneo mencionados na revisão de literatura deste trabalho: a falta de repertório 

adequado para estas idades; a falta de conhecimento, pois não lhes é apresentada esta 

realidade, sendo que na maioria das vezes os alunos não são incentivados a ouvir ou tocar 

este tipo de repertório; e por fim, o próprio gosto pessoal do docente, que incentiva mais 

determinado repertório e não dá tanta relevância a outros.  

 Relativamente aos alunos que responderam afirmativamente, foram reenviados para 

uma secção específica no inquérito onde se procurou saber qual foi a motivação dos alunos 

ao interpretar essa obra, em que grau de ensino a interpretou, assim como averiguar se 

gostariam de interpretar este tipo de repertório mais regularmente e o motivo.  

 Desta forma, destes seis alunos, todos afirmaram ter um grau de motivação alto ao 

interpretar as obras contemporâneas, sendo que 66,7% classificou a sua motivação numa 

escala de 1 a 5 como um 5, e 33,3% como um 4.   

Gráfico 5- Grau de motivação que os alunos tiveram ao interpretar obras contemporâneas 

 

 

 No que diz respeito ao nível de formação em que interpretaram este género, a 

maioria dos alunos respondeu que foi no ensino básico (4 alunos), e os restantes na 

iniciação musical (2 alunos). 

 

Gráfico 6- Nível de formação em que interpretaram obras contemporâneas 
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 Ao perguntar a estes seis alunos se gostariam de obras de estilos musicais 

contemporâneos de forma regular durante as suas aulas de flauta transversal, todos 

responderam de forma positiva. Apenas quatro alunos deram justificações que provêm 

sobretudo do seu gosto pessoal. 

 

Tabela 4- Manifestação de intenção de trabalho de repertório contemporâneo nas aulas de forma regular e respetivas 

justificações 

 

Resposta Justificação 

Sim Gosto muito deste estilo. 

Sim Porque é um estilo musical com o qual me identifico, e que me trás 

motivação. 

Sim Porque queria eisprementar 

Sim Porque acho divertido tocar obras de compositores que estão vícios e saber 

que está a tocar a obra dele. 

 

 Regressando novamente à parte do questionário igual para todos, ao questionar os 

alunos sobre o que entendiam pelo termo “técnicas estendidas” surgiram várias respostas 

que se encontram organizadas na tabela 4. Através destas respostas, é possível observar 

que praticamente todos os alunos têm uma opinião acerca do que são as técnicas 

estendidas. Vários alunos de diferentes faixas etárias aplicam o adjetivo “diferentes” para 

caracterizar as técnicas, o que poderá revelar a falta de familiaridade com as mesmas. 

 

 

Tabela 5- Resposta à questão "O que entendes pelo termo "técnicas estendidas"?" 



33 

 

Nível de 

ensino 

Respostas 

Iniciação • Sons novos na flauta 

• Não sei exatamente o que significam mas gostei muito da 

experiência que me proporcionaram 

• Não sei 

• Uso de técnicas não tradicionais em instrumentos tradicionais 

• São diferentes 

• São técnicas para melhorarmos mais na flauta e não tocarmos 

sempre as mesmas músicas 

• Técnicas diferentes 

• Formas de tocar diferentes 

• Novas técnicas para a flauta 

• Maneira diferente de tocar flauta 

1.º grau • Não sei 

• Realizar efeitos fora do comum 

• Aprendi técnicas diferentes 

2.º grau • É interessante 

• Técnicas diferentes do usual na música clássica 

• São efeitos da flauta 

• Técnicas de sons diferentes 

3.º grau • São efeitos da flauta 

• Técnicas que podemos fazer com o nosso instrumento musical 

4.º grau • Técnicas de música contemporânea 

• Técnicas menos comuns que as outras 

• Técnicas distintas 

5.º grau • Técnicas que permitem novas sonoridades do instrumento 

• Técnicas que vão para além daquilo que nós aprendemos nas aulas, 

que fazem sons e formas de tocar diferentes 

 

 

 No que diz respeito ao nível de motivação para a aprendizagem de técnicas 

estendidas, apenas 4,2% considera estar pouco motivado, 8,3% mostram-se indiferentes, e 

a grande maioria classifica-se, numa escala de 0 a 5, como muito motivados, avaliando a 

sua motivação no nível 4 (45,8%) e no nível 5 (41,7%). 

 
Gráfico 7- Níveis de motivação para a aprendizagem de técnicas estendidas 
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 As questões seguintes foram relacionadas com a atividade “Workshop de Técnicas 

Estendidas”, onde se procurou saber se os alunos gostaram de participar, o que os levou a 

participar e o que tinham aprendido de novo acerca da flauta transversal. Desta forma, a 

resposta à primeira questão foi unânime, todos gostaram de participar. Relativamente ao 

motivo que os levou a participar, os alunos escolheram a opção que mais se adequava. A 

maioria (42%) afirmou ter participado por vontade própria, 25% desconheciam o que eram 

as técnicas estendidas e gostariam de aprender, 17% participou por vontade dos pais, 12% 

dos alunos já estavam familiarizados com este tema, mas gostariam de aprofundar esse 

conhecimento. E por fim, 4% (1 aluno) afirmou que participou “porque me apeteceu e 

porque a minha mãe achava que era bom e eu também”. 

 

Gráfico 8- Motivo da participação dos alunos na atividade 
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42%

17%

25%

12%
4%

Por minha vontade,
porque me senti
curioso/a acerca do
mesmo

Por vontade dos meus
pais

Porque não sabia o que
eram técnicas
estendidas e gostaria
de aprender

Porque gostaria de
aprender mais sobre
este tema, apesar de já
me ser familiar

Outro

 

 

 A totalidade dos alunos afirmou que aprendeu algo novo neste workshop 

relativamente ao seu instrumento. Na tabela abaixo, estão explícitas 21 respostas acerca do 

que os alunos retiraram da atividade. Apenas três alunos não quiseram aprofundar esta 

questão, apesar de responderem afirmativamente. 

 

Tabela 6- Conhecimentos que os alunos retiraram com o Workshop 

Nível de 

ensino 

Resposta 

Iniciação 

Musical 

• Diferentes sons que o instrumento pode produzir 

• Aprendi a brincar com a música 

• Novas técnicas para dominar o instrumento 

• Fazer barulhos diferentes e cantar com a flauta. 

• Novas interpretações 

• O som do comboio permitiu-me tocar pela 1.ª vez em chaves que 

nunca toquei 

• Que dá para fazer barulhos com a flauta 

• Fazer barulho nas teclas, soprar para dentro da flauta 

 

1.º grau • A fazer aquele som do comboio 

• Aprendi sons e técnicas diferentes 

2.º grau • Novas técnicas 

• Slap, cantar e tocar ao mesmo tempo, ruídos 
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• Diferentes formas de tocar flauta e efeitos 

• Flatterzungue, barulhos com as chaves 

3.º grau • Aprendi que a flauta consegue emitir diferentes efeitos 

• As técnicas estendidas 

4.º grau • As técnicas novas técnicas que nos ensinaram a tocar 

• Diferentes técnicas e abordagens à flauta 

• Slaps 

 

5.º grau • Aprendi várias técnicas que não conhecia 

• Novas técnicas e formas de tocar que eu não conhecia. 

 

 

 Ao questionar os alunos se já alguma vez tinham explorado alguma técnica 

abordada nesta atividade, 41,7% dizem ter explorado nas aulas e 58,3% negam a 

exploração destas técnicas. Contudo, nenhum aluno afirma ter explorado por vontade 

própria. 

 

Gráfico 9- Resposta à questão "Já alguma vez tinhas explorado alguma das técnicas estendidas que realizamos?" 

 

 

As últimas questões foram acerca do repertório interpretado na atividade, que 

segundo as respostas foi do agrado dos alunos. De entre as várias respostas, sobressai-se 
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uma de uma aluna do 5.º grau que considera que “Gostei bastante do repertório 

interpretado, é perfeitamente adequado às técnicas que trabalhamos no workshop”.  

Por fim, os alunos foram questionados acerca da possibilidade de abordarem mais 

repertório deste género, sendo que todos responderam afirmativamente. Contudo, 20,8% 

demonstram-se indecisos, uma vez que gostaram do repertório, mas não têm motivação 

suficiente para o interpretar regularmente. Não há uma unanimidade no nível de ensino dos 

alunos que deram esta resposta (desde o 1.º grau até ao 4.º grau), não sendo assim possível 

retirar uma conclusão, a não ser o próprio gosto e motivação de cada um. Já a maioria, 

79,2% respondem que sim, que se divertem a tocar este tipo de repertório.  

 

Gráfico 10- Motivação dos alunos para interpretar repertório semelhante ao da atividade 

 

 

De uma forma geral, a análise a este questionário permitiu constatar que foram 

poucos os alunos que já tinham interpretado obras contemporâneas ou técnicas 

contemporâneas antes da realização do workshop. Através das respostas fornecidas pelos 

alunos, é possível verificar que muitos alunos não conhecem o género, nem estão 

familiarizados com o mesmo. Para além disso, os alunos de iniciação consideram-se 

“demasiado novos” para interpretar este tipo de repertório, o que evidencia cada vez mais a 

falta de material pedagógico para estes níveis de ensino, e também a falta de conhecimento 

fornecido aos alunos acerca desta realidade, que para muitos deles era até então 

desconhecida. 

4.1.2 Questionário “Concerto de Professores Estagiários” 
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Este questionário foi direcionado a todos os alunos da classe de flauta transversal 

que assistiram ao concerto de professores estagiários realizado no dia 16 de maio de 2022 

na Academia de Música de Paços de Brandão. 

O questionário foi realizado anonimamente a partir da plataforma google forms. Foi 

dada preferência pela realização de questionários online, uma vez que garante a 

confidencialidade dos intervenientes, não tem qualquer tipo de custo associado e é amigo 

do ambiente, já que não se utiliza papel. O questionário está disponível para consulta no 

Anexo IV. 

Neste concerto foram interpretadas 4 obras, mas o inquérito incidiu apenas sobre 

duas delas: The Panic Flirt de Alexandre Delgado, interpretada pela professora estagiária 

Daniela Gomes e Sonata em lá menor de Carl Philipp Emanuel Bach, interpretada pelo 

professor estagiário Tiago Barros. O grande objetivo com este questionário seria, no fundo, 

criar uma comparação entre os alunos que já tiveram contacto com esta investigação, quer 

tenha sido no Workshop ou nas aulas com a professora estagiária, com os alunos que nunca 

tiveram contacto com esta realidade. A escolha destas duas obras tão díspares foi 

totalmente deliberada.  

De toda a classe de flauta transversal, participaram nesta atividade apenas oito 

alunos, e todos eles responderam a este inquérito. 

Este questionário iniciou-se com uma pequena caracterização dos alunos 

participantes, como o grau de ensino que frequentam, o sexo e posteriormente averiguou se 

o aluno já tinha tido contacto com as técnicas estendidas e com repertório contemporâneo 

no decorrer deste ano. 

As restantes questões incidiram sobre a opinião dos alunos acerca das obras 

interpretadas, sobretudo sobre a obra The Panic Flirt, de modo a tentar perceber se há 

diferentes opiniões no que diz respeito à apreciação e aceitação da mesma pelos vários 

alunos que já tiveram ou não contacto com música contemporânea. 

Os alunos que responderam ao questionário distribuem-se pela pré-iniciação 

musical e o 4.º grau. 

 

 

 

Gráfico 11- Caracterização dos participantes: nível de ensino 
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 Relativamente ao sexo dos alunos, 100% assumem-se como pertencentes ao sexo 

feminino. 

 De seguida, procurou-se saber a experiência que os alunos tiveram ou não durante 

este ano letivo, se tiveram a oportunidade de participar de alguma forma nesta 

investigação. Desta forma, 37,5% (3 alunos) afirmaram que já participaram nesta 

investigação através das aulas com a professora estagiária e da participação no Workshop, 

outros 3 alunos afirmam que participaram apenas no Workshop e 2 alunos (25%) admite 

nunca ter tido contacto com esta investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12- Caracterização dos alunos- Participação nesta investigação 
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 Relativamente à opinião dos alunos sobre o concerto, há uma unanimidade, uma 

vez que todos afirmaram ter gostado do concerto, classificando-o com um cinco, de uma 

escala de 0 a 5. 

 

Gráfico 13- Apreciação do concerto 

 

 A maioria dos alunos indicou que desconhecia as obras interpretadas no concerto 

(62,5%), contudo, 37,5% identificaram uma das obras interpretadas: o dueto Maya de Ian 

Clarke, provavelmente porque já tiveram a oportunidade de a escutar em concertos 

anteriores. 

 

 

Gráfico 14- Identificação por parte dos alunos das obras interpretadas no concerto 
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 Os alunos indicaram qual a obra que mais gostaram de ouvir, através da escolha de 

entre 3 obras apresentadas no concerto (The Panic Flirt, Sonata em Lá menor e Maya). A 

peça eleita favorita pelos alunos foi a Maya (75%), sendo que 12,5% elegeram Panic Flirt, 

e os restantes 12,5% a Sonata em lá menor. Na tabela 6 encontram-se as justificações dos 

alunos para esta escolha. 

 

Tabela 7- Justificação dos alunos à obra escolhida 

Resposta Justificação 

Maya Era mais bonita 

Maya Mais som e melodia 

Maya Gosto de duetos 

Sonata em Lá 

menor-CPE 

Bach 

Porque era mais calma 

The panic Flirt-

Alexandre 

Delgado 

Porque tinha muitos efeitos engraçados que me fizeram rir 

Maya Porque é musicalmente muito bonita e tem efeitos que a tornam ainda 

mais linda 

Maya Porque gosto de duetos 

Maya Foi um momento muito bonito 
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 Os participantes foram questionados acerca do seu gosto pessoal relativamente às 

duas obras escolhidas para abordar neste questionário. Foi pedido para, de uma escala de 0 

a 5, classificarem o quanto gostaram da obra. Desta forma, a maioria (75%) classificou a 

obra Panic Flirt com o valor máximo, 12,5% classificou com um 4 e um aluno apresentou 

uma opinião distinta dos restantes, classificando a obra com um 2. 

 

Gráfio 15-Apreciação dos alunos relativamente à obra "Panic flirt" 

 

 

 Já na obra Sonata em lá menor de CPE Bach, houve um consenso, sendo que as 

respostas foram semelhantes, 75% classificaram o seu gosto por esta obra como um 5, e 

25% como um 4. 

 

Gráfico 16- Apreciação dos alunos relativamente à obra "Sonata em lá menor" 
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 A questão seguinte incidiu novamente sobre a avaliação da preferência dos alunos 

relativamente às obras apresentadas. Surpreendentemente, a maioria (62,5%) afirmaram 

que gostariam de interpretar a obra Panic Flirt, enquanto 37,5% preferiam interpretar a 

Sonata em lá menor.  

 

Gráfico 17- Resposta à questão "Se pudesses escolher tocar uma delas, qual preferias?" 

 

 

 

 Sendo esta uma obra complexa e com uma linguagem musical distinta daquilo que 

os alunos estão habituados a escutar, torna-se interessante saber as justificações dos 

participantes, que por sua vez estão expostas na tabela 7. Através das respostas, é possível 

constatar que a maioria dos alunos que elegeu a obra The Panic Flirt, destacou a palavra 

“efeitos”, ou seja, conseguiram identificar auditivamente a presença de técnicas estendidas 

na obra. 

  

Tabela 8- Justificações das respostas à pergunta "Se pudesses escolher tocar uma delas, qual preferias?" 

Nível de 

ensino 

Resposta Justificação 

Pré-

Iniciação 

The Panic 

Flirt 

Era muito divertida 

Pré-

Iniciação 

The Panic 

Flirt 

Gostei dos efeitos 

Iniciação Sonata em 

Lá menor 

Tinha partes alegres e outras mais calmas 
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2.º grau Sonata em 

Lá menor 

Porque foi a minha favorita 

Iniciação The Panic 

Flirt 

Porque é difícil e gosto de desafios 

4.º grau The Panic 

Flirt 

Apesar de ser extremamente difícil, possui vários efeitos 

diferentes do que estou habituada a tocar até agora 

2.º grau Sonata em 

Lá menor 

Porque era musicalmente mais bonita 

3.º grau The Panic 

Flirt 

Porque gostei do que aprendi no evento de técnicas estendidas 

e queria explorar mais sobre isso 

 

 Na questão seguinte, os alunos indicaram as técnicas estendidas que conseguiram 

identificar na obra Panic Flirt. As respostas foram variadas, e apesar de em alguns casos 

não aplicarem os termos corretos, tentam explicar pelas suas próprias palavras. 

 

 

Tabela 9- Técnicas estendidas identificadas auditivamente pelos alunos na obra Panic Flirt 

Nível de ensino Resposta 

Pré-Iniciação Som com ar 

Pré-Iniciação Falar e tocar ao mesmo tempo 

Iniciação Falar e tocar e fazer ruídos 

2.º grau Fazer barulho com a língua 

Iniciação Falar e tocar ao mesmo tempo 

4.º grau Glissandos 

2.º grau Barulhos 

3.º grau Respiração barulhenta pelo nariz 

 

 Por fim, os participantes foram questionados acerca das suas opiniões acerca da 

obra Panic Flirt, sendo assim possível verificar se havia alguma compreensão e gosto por 

esta nova linguagem musical, ou se pelo contrário, não apreciavam este género musical. 

Desta forma, a maioria (75%) afirmou que apreciavam a obra, e que esta tinha sentido 

musical. Por outro lado, 1 aluno respondeu que, na sua opinião, esta obra não tinha 
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qualquer tipo de sentido musical, soando apenas a barulho. Perante esta resposta díspar das 

restantes torna-se interessante conhecer o background deste aluno relativamente às técnicas 

estendidas e à música contemporânea. Assim, pode-se constatar que este aluno frequenta o 

2.º grau e não participou neste projeto nem em nenhuma atividade do mesmo. 

Relativamente à identificação de técnicas estendidas presentes na obra, o aluno apenas 

descreveu “barulhos”, o que indica que não tem muito conhecimento acerca deste assunto. 

Isto pode ser uma possível explicação do motivo da estranheza deste aluno perante uma 

obra deste género. 

 De um modo geral, a análise a este questionário permitiu verificar que de facto há 

uma diferença a nível de apreciação deste estilo musical nos alunos que tiveram 

previamente contacto com esta realidade e os que ainda não tiveram essa experiência. Os 

alunos que participaram previamente no Workshop, ou que de alguma outra forma tiveram 

contacto com técnicas estendidas, possuem uma base que os permite apreciar este tipo de 

repertório. Ainda assim, é importante referir que estes dados pertencem a uma amostra 

muito restrita (8 alunos apenas). 

 

4.1.3 Questionário de Avaliação do Projeto 

O instrumento específico de avaliação tomou a forma de questionário a preencher 

pelos participantes, e visa avaliar o impacto projeto a nível musical e motivacional. Este 

instrumento foi aplicado no final da audição final de projeto. 

Este questionário contém questões expressas através da escala de Likert, ou seja, 

contém opiniões e os alunos classificam a sua concordância de uma escala de 1 a 5 

(consultar Anexo V). 

A aluna A frequenta o 2.º grau e é uma aluna empenhada que possui muitas 

capacidades a nível da sonoridade. Apesar disso, é uma aluna mais reservada, tendo sido 

um constante desafio a aproximação da mesma. Inicialmente a aluna apresentou um nível 

de motivação baixo para a interpretação desta obra. Contudo, no decorrer das sessões isso 

alterou-se, sendo que a aluna começou a ganhar cada vez mais curiosidade e gosto pela 

aprendizagem de técnicas estendidas. Para além disso, a obra escolhida foi de encontro 

com o gosto pessoal da aluna, o que facilitou o processo de aprendizagem. 

Segundo o questionário preenchido pela aluna, é possível constatar que a aluna 

confirma que se sentiu motivada com a aprendizagem da obra, e que a considera 
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musicalmente interessante, executando-a não só nas aulas de flauta, mas também 

autonomamente em casa. Para além disso, concordou que adquiriu novas competências 

com a execução da mesma, e que sente que aprendeu mais acerca das técnicas estendidas. 

Contudo, primeiramente manteve uma opinião neutra no que diz respeito à sua reação 

perante as dificuldades encontradas ao executar certas técnicas, mas posteriormente 

afirmou que se esforça e trabalha para conseguir ultrapassar essas dificuldades. 

A aluna concorda que a aprendizagem de técnicas estendidas trouxe benefícios para 

a sua forma de tocar e que a obra ficou mais interessante e desafiadora com a inserção das 

técnicas estendidas. A discente sente que realizou um bom trabalho com esta obra, o que 

indica satisfação e um resultado positivo na implementação deste projeto. 

 

Tabela 10- Questionário de Avaliação do Projeto- Aluna A 

Questões Avaliação Questões Avaliação 

1 4 11 5 

2 1 12 5 

3 3 13 5 

4 1 14 3 

5 5 15     4 

6 1 16 4 

7 4 17 1 

8 1 18 4 

9 1 19 3 

10 5 20 5 

 

 Por sua vez, a Aluna B (4.º grau) é uma aluna bastante ansiosa e impulsiva, o que 

não facilitou a aprendizagem das técnicas estendidas, uma vez que a execução das mesmas 

exige prática e paciência. Apesar de ter capacidades, a aluna revela pouco estudo 

individual, o que comprometeu a sua evolução.  

 Através deste questionário, foi possível comprovar que a motivação da aluna 

relativamente à participação neste projeto não foi muito elevada. Muitas das respostas da 

aluna foram neutras (“não concordo nem discordo”), revelando já a partir daí pouco 

interesse. Por um lado, a aluna mantém-se imparcial relativamente à questão n.º 3 e n.º 5, 
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ou seja, acerca do seu entusiasmo ao tocar esta obra e a sua opinião acerca da mesma, mas, 

no entanto, admite que se sente motivada a interpretar esta obra. Relativamente ao estudo 

da mesma, a aluna mostra-se neutra no que diz respeito à afirmação que só trabalha a obra 

durante as aulas de flauta. No entanto, na questão seguinte afirma que estuda 

autonomamente em casa. A aluna sente que com esta obra aprendeu mais acerca de 

técnicas estendidas e que as mesmas trouxeram benefícios para a sua performance. No que 

diz respeito às dificuldades encontradas, a aluna concorda que não desmotiva e continua a 

trabalhar para as ultrapassar. 

Durante as sessões, a aluna B apresentou uma melhoria significativa da qualidade 

do seu som, após a execução de técnicas estendidas. Para além disso, o problema de 

articulação apresentado pela aluna também foi trabalhado com a utilização de técnicas 

como o slap tongue e slaps. A aluna revelou instabilidade no seu progresso, o que pode 

estar relacionado com a falta de estudo individual. 

Posto isto, é possível verificar que a aluna apresenta pouca coerência nas suas 

respostas, o que dificultou a avaliação do impacto que esta investigação teve para si. 

 

Tabela 11- Questionário de Avaliação do Projeto- Aluna B 

Questões Avaliação Questões Avaliação 

1 5 11 3 

2 1 12 4 

3 3 13 5 

4 2 14 2 

5 3 15     4 

6 4 16 3 

7 4 17 1 

8 2 18 4 

9 3 19 3 

10 4 20 3 

 

 A aluna C frequenta o iii grau de iniciação e é muito perspicaz, possuindo muitas 

capacidades a nível cognitivo e musical. Durante as sessões de implementação do projeto, 

a aluna revelou muito interesse e curiosidade na aprendizagem de técnicas estendidas, 
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apresentando-se sempre motivada para a execução desta obra. Contudo, no questionário de 

avaliação, a aluna apresentou uma opinião distinta e muito imparcial. 

 A maioria das questões foram respondidas com “não concordo nem discordo”, o 

que dificultou a avaliação da investigação. A aluna sente que esta experiência lhe 

proporcionou a aprendizagem de novas competências e um maior conhecimento acerca das 

técnicas estendidas. Contudo, indica um nível de motivação mediano e afirma que só 

interpreta esta obra durante as aulas de flauta transversal. Apesar disso, sente que realizou 

um bom trabalho com esta obra. 

 

Tabela 12- Questionário de Avaliação do Projeto- Aluna C 

Questões Avaliação Questões Avaliação 

1 4 11 4 

2 1 12 3 

3 3 13 5 

4 2 14 3 

5 5 15     3 

6 3 16 4 

7 3 17 1 

8 1 18 3 

9 3 19 3 

10 2 20 3 

 

 

4.2 Diário de bordo  
 

O diário de bordo funciona como um registo de todas as sessões de implementação 

do projeto, contendo a descrição das atividades realizadas com os alunos participantes. O 

diário de bordo encontra-se disponível para consulta no Anexo VI.  De seguida é 

apresentado um breve resumo do conteúdo do diário de bordo relativamente ao trabalho de 

cada aluno. 
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4.2.1 Aluna A 

O trabalho desenvolvido com a Aluna A centrou-se num arranjo da obra Brian 

Boru’s March, onde foram inseridas técnicas estendidas com sentido musical e 

pedagógico. O facto de esta já ser uma obra conhecida pela aluna, foi um ponto a favor 

para a execução da mesma. 

O trabalho inicial foi focado em aspetos técnicos, de coordenação e de leitura. 

Posteriormente, à medida que as dificuldades foram ultrapassadas, foi possível fazer um 

trabalho mais focado na exploração da sonoridade da aluna, na adequação estilística e 

sobretudo em melhorar, através da utilização de técnicas estendidas, a sua flexibilidade da 

embocadura. 

 

4.2.2 Aluna B 

O trabalho feito pela aluna B dividiu-se em duas etapas, a primeira com o trabalho 

da obra Microphonies de Eduardo Patriarca e a segunda com o arranjo da obra The little 

negro de Debussy, já conhecida pela aluna. Este arranjo foi feito tendo em conta as 

dificuldades apresentadas pela aluna na sua forma de tocar, como fraca atividade na 

articulação e diafragma, assim como embocadura rígida e inflexível. 

Desta forma, o trabalho realizado na primeira etapa centrou-se na procura de uma 

melhor sonoridade, mais cuidada, através da execução de harmónicos. O objetivo foi tentar 

relaxar a embocadura da aluna ao máximo e focar o seu som. Esta etapa teve a duração de 

duas sessões apenas, uma vez que é uma obra curta e de dificuldade reduzida. 

A segunda etapa para além disso, centrou-se no trabalho da articulação e da 

atividade do diafragma. Após algumas sessões, a aluna melhorou significativamente esses 

aspetos, não só durante as sessões de implementação, mas também durante as suas aulas. 

Inicialmente a aluna apresentou dificuldades na execução de certas técnicas, como 

por exemplo slap tongue, e revelou dificuldades em trabalhar as técnicas calmamente. Por 

vezes a aluna não percebia que tudo isto é um processo e que as técnicas muitas das vezes, 

numa primeira abordagem, não saem como queremos, sendo necessário estudo e 

persistência. 
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4.2.3 Aluna C 

 O trabalho realizado com a aluna C, incidiu, numa primeira fase, sobre a 

apresentação das técnicas estendidas, e procurou captar o interesse e motivação da aluna 

através da inserção das técnicas numa obra já conhecida pela aluna. Para além disso, as 

técnicas foram abordadas de uma forma lúdica e com significado, fazendo com que a aluna 

pudesse fantasiar com algo ao interpretar a obra. 

 No decorrer das sessões foram trabalhadas as várias técnicas presentes na obra, 

sobretudo os slaps, uma vez que foi a técnica que a aluna apresentou mais dificuldades de 

executar. A aluna sentiu dificuldades na ativação do diafragma, o que é compreensível. 

Ainda assim, em todas as sessões apresentou melhorias e esforços para ultrapassar as 

dificuldades.  

 

4.3 Entrevista 

  

 A realização da entrevista teve como objetivo entender qual a opinião da professora 

cooperante, Carla Rodrigues, relativamente à importância da inclusão de música 

contemporânea e de técnicas estendidas no processo de ensino de flauta transversal. Para 

além disso, foi de extrema importância para a apreciação dos resultados da implementação 

deste projeto, uma vez que a professora participou em as sessões de implementação como 

observadora. Esta entrevista assumiu optou pelo modelo de entrevista fechada, baseada em 

questões pré-definidas. O documento completo pode ser consultado no anexo VII. 

 A professora entrevistada conta com 17 anos de experiência no ensino, e leciona 

alunos desde a pré-iniciação até ao secundário na Academia de Música de Paços de 

Brandão e no Conservatório de Música e Dança Pallcº. Para além de docente, apresenta-se 

como músico de Orquestra, Banda e Música de Câmara. 

 Nesta entrevista, as primeiras questões são direcionadas para entender qual a visão 

da professora Carla Rodrigues, relativamente à música contemporânea e às técnicas 

estendidas e perceber, no seu ponto de vista, quais são os principais motivos para a falta de 

repertório para os primeiros anos de ensino. A segunda parte da entrevista, foca-se na 

apreciação de resultados relativamente à implementação deste projeto.  

1. No seu percurso académico, já alguma vez esteve envolvida numa 

experiência com a execução de repertório com técnicas estendidas?  
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A primeira questão pretendeu averiguar a experiência da docente no que diz respeito ao 

contacto com a música contemporânea. Desta forma, a professora não mencionou a idade 

ou nível de ensino aquando do seu primeiro contacto com esta realidade. Contudo, afirma 

que já executou imensas obras deste género em contexto de concerto e também destaca a 

experiência que tem ao lecionar este repertório aos seus alunos. 

2. O quão importante é, na sua opinião, os flautistas dominarem as técnicas 

estendidas? 

A seguinte questão visou entender qual a importância dos flautistas dominarem as 

técnicas estendidas. A docente afirma que todo o músico deve procurar ser o mais versátil 

possível e dominar os diferentes períodos musicais. Para além disso, este é um caminho 

que poderá proporcionar ao músico um “maior conhecimento do instrumento, maior 

possibilidades no campo de trabalho e ser um melhor professor”. Esta última afirmação é 

muito pertinente, uma vez que tal como já foi abordado, um professor deve ser versátil, 

conhecedor dos vários géneros musicais e consequentemente dar a conhecer e incentivar os 

alunos a interpretar obras dos vários períodos musicais. 

 

3. Considera que há uma lacuna de repertório contemporâneo para os 

primeiros anos de ensino da flauta? Qual considera ser o motivo? 

O repertório que aborda a utilização de técnicas estendidas não pode ser comparado 

com o repertório tradicional em termos de dimensão. Assim, esta questão procura conhecer 

a opinião da professora acerca do motivo para a escassez de repertório alusivo aos 

primeiros anos de ensino, convergindo assim com os fatores delineados na revisão de 

literatura. 

O principal fator referido pela professora, é que, na sua opinião, os alunos devem 

primeiramente obter uma base sólida no que diz respeito à aquisição de várias 

competências, como uma boa sonoridade, respiração e um conhecimento das posições das 

notas, para mais tarde conseguir aprender as técnicas estendidas. Ainda assim, refere que já 

se vão encontrando alguns métodos para iniciação com algumas técnicas. Esta constatação 

confirma o que foi previamente abordado na revisão de literatura, ou seja, que as técnicas 

estendidas estão reduzidas apenas a métodos (especialmente nos primeiros níveis de 

ensino). 
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4. Alguma vez incluiu repertório contemporâneo nas suas aulas? Quais foram 

as reações dos alunos? 

Esta questão teve por objetivo apurar qual o grau de ensino mais indicado para a 

utilização de repertório de música contemporânea nas aulas de flauta transversal, assim 

como a reação dos discentes em termos de adesão. A professora entrevistada confirma a 

inclusão deste repertório nas suas aulas, mais precisamente no 3.º ciclo e no ensino 

secundário. No que diz respeito à reação dos alunos, a docente afirma que geralmente são 

bem aceites e recebidos pelos alunos com curiosidade e entusiasmo. 

5. Na sua opinião, qual considera ser o motivo para a não inclusão deste tipo 

de repertório na maioria dos programas nacionais? 

A professora discorda com esta questão, na medida em que considera que há de facto 

uma inclusão deste repertório, que se verifica mais no 3.º ciclo e ensino secundário e 

ensino universitário. Ainda assim, admite que não são abordados tão frequentemente como 

os restantes géneros musicais. Relativamente ao motivo, a docente considera que este tipo 

de repertório exige maturidade para conseguir convencer e cativar o público. Assim, a 

professora defende a ideia de que a inclusão deste tipo de repertório deve apenas ser feita 

quando o aluno já apresenta maturidade e competências suficientes para tal.  

6. Costuma utilizar técnicas estendidas nas suas aulas para a resolução de 

certas dificuldades que os alunos possam apresentar na sua performance?  

Há vários estudos e trabalhos que afirmam que a utilização de técnicas estendidas é 

uma mais-valia para auxiliar a resolução dos diversos problemas que os alunos vão 

apresentado na sua forma de tocar.  

A docente confessa que recorre inúmeras vezes às técnicas estendidas para 

melhoramento de aspetos como a sonoridade e flexibilidade. As técnicas que mais utiliza 

são o “flatterzung, harmónicos, cantar e tocar ao mesmo tempo e os multifónicos”. 

7. Considera que as técnicas estendidas podem ser tão importantes como as 

técnicas “convencionais”? Porquê?  

A docente considera que sim, que “as técnicas estendidas do nosso século, poderão vir 

ser as técnicas convencionais do próximo século”. Realça assim a importância da 

aprendizagem e domínio das mesmas. Referiu também um aspeto deveras importante que 

diz respeito à necessidade do músico de hoje ser versátil, para que possa participar em 
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projetos que envolvam esta realidade. Para além disso considera que os músicos devem 

redescobrir o seu instrumento, e este é um excelente meio para atingir esse fim. 

8. Assistiu a algum benefício no desenvolvimento musical das alunas 

participantes nesta investigação? 

A partir desta questão, é possível observar a apreciação de resultados relativamente à 

implementação deste projeto.  

Após as várias sessões de implementação, a docente considera que as participantes 

“são alunas mais informadas”. Para além disso, um dos problemas abordados no capítulo 

da revisão de literatura acerca das dificuldades e obstáculos na inclusão deste tipo de 

repertório no ensino, foi sem dúvida a notação. Apresentar uma obra com este tipo de 

notação a um aluno que nunca teve contacto com este género, pode ser um pouco 

assustador e desmotivador para ele. Contudo, o trabalho realizado nestas sessões procurou 

desmistificar esta questão, e os efeitos foram utilizados com o propósito de significar algo 

para os alunos, pois mais importante que os fazer, era conseguirem criar uma ligação e 

fantasiar com uma determinada realidade. Assim, esse aspeto foi bem conseguido, uma vez 

que a docente considera que “as alunas não sentem receio quando encontram na partitura a 

escrita de técnicas estendidas, muito pelo contrário, ficam empolgadas e motivadas”. 

9. Na sua opinião, quais foram as principais competências musicais que estas 

alunas adquiriram com o trabalho dos arranjos propostos pela professora 

estagiária nas aulas? 

Esta questão teve como principal objetivo entender o que, no ponto de vista da 

professora cooperante, as alunas aprenderam no decorrer desta experiência. 

Uma vez mais, a questão da leitura da partitura não-convencional foi mencionada. Para 

além disso, a docente considera que todas as alunas participantes desenvolveram muito as 

técnicas abordadas, e que muitas dessas técnicas auxiliaram no desenvolvimento da 

sonoridade e da flexibilidade da embocadura. 

10. Quais foram as principais dificuldades encontradas pelas alunas na 

execução deste repertório? 

Relativamente a esta questão, a professora considera que as maiores dificuldades 

apresentadas pelas alunas numa primeira abordagem, foi sem dúvida a leitura e a execução 

de algumas técnicas. Posteriormente, numa segunda abordagem “foi a 

ampliação/progressão sonora de cada efeito”. 
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11. Como classificaria o empenho e abertura para a aprendizagem das alunas 

em questão? 

Esta questão visa verificar se existiu motivação por parte das alunas ao participar neste 

projeto.  

A docente afirma que foi possível observar que as alunas se sentiram motivadas e 

curiosas no contacto com as técnicas estendidas. No entanto, refere que algumas alunas 

ainda não são apreciadoras deste género musical. 
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5. Discussão de resultados e reflexões finais 
 

Através dos resultados obtidos foi possível confirmar muitas das informações que 

foram adquiridas numa primeira fase através da pesquisa de material para delinear a 

revisão de literatura deste trabalho. O propósito pedagógico da inserção de técnicas 

estendidas e de repertório contemporâneo, especialmente na iniciação e no ensino básico, 

foi, numa primeira fase, confirmado através de estudos de Streitová (2011), Borkowski 

(2008), Daldegan (2009), Souza (2013) e Olson (1998), e posteriormente através da análise 

dos questionários e entrevista. 

Para além disso, são referidos por estas e outras fontes, benefícios resultantes da 

aprendizagem de técnica estendidas, quer a nível cognitivo, psicomotor, como também 

musical e cultural. 

Através dos questionários realizados, é possível concluir que esta temática ainda é 

desconhecida para muitos alunos (75% dos inquiridos), sendo que poucos tiveram acesso a 

obras contemporâneas ou à abordagem de técnicas estendidas nas aulas (25%). Isto 

comprova que realmente há uma insuficiência a nível da transmissão de informação para 

os alunos, que muitas vezes não são incentivados a tocar e ouvir este género musical, quer 

seja pelos docentes, quer pela sociedade que os rodeia. Este problema ocorre muitas vezes 

pela falta de relação dos docentes com o material didático contemporâneo, que perpetuam 

o ensino de repertório que lhes é mais familiar.  

Para além disso, foi possível constatar que muitos alunos de iniciação têm a ideia 

de que este repertório não é adequado para eles, porque se encontram no início da 

aprendizagem do instrumento. Esta perspetiva também foi corroborada na entrevista 

realizada à professora cooperante que afirma que “este tipo de repertório exige 

competências e maturidade para serem bem interpretados e convencerem o público/júri”. 

Esta perspetiva vai contra as ideias de Daldegan (2009), que na sua dissertação apresenta 

várias vantagens para a inclusão das técnicas e música contemporânea nos primeiros anos 

de ensino. 

A pertinência da inclusão das técnicas estendidas nesta fase inicial de formação não 

tem como objetivo fazer com que os alunos as dominem na perfeição nem que substituam 

as técnicas tradicionais e o respetivo repertório tradicional. A finalidade seria então, que os 

alunos ao saírem das escolas, sentissem que estão preparados para abraçar projetos que as 

englobem e que não tivessem preconceitos relativamente à sua interpretação. Para além 
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disso, há uma enorme probabilidade de ficarem mais instruídos e, caso se tornem 

professores de flauta transversal, claramente que estarão mais à vontade para abordar este 

assunto e instruir melhor os seus alunos. 

Outro grande obstáculo para a inclusão das técnicas estendidas e de repertório 

contemporâneo nas aulas, prende-se com a falta de material pedagógico para os primeiros 

níveis de ensino. Segundo a professora Carla Rodrigues, há de facto uma lacuna de 

material para os primeiros anos, e na sua opinião, isto deve-se ao facto deste tipo de 

programa ser introduzido quando o aluno já apresenta as competências e maturidade 

suficientes. Contudo, a partir de várias dissertações e trabalhos referenciados ao longo 

deste trabalho, o principal problema apontado para esta escassez, prende-se com o facto 

das obras existentes serem tecnicamente muito complexas para estes alunos conseguirem 

executar. Para além disso, a forma como são abordadas as técnicas em métodos é muito 

abstrata, uma vez que estes funcionam como uma espécie de dicionário que simplesmente 

nomeia as técnicas e explica como se executam. Isto é desmotivador para os alunos, 

especialmente para os mais novos, uma vez que é algo sem um contexto pedagógico. 

Assim, segundo a implementação deste projeto, foi possível verificar que as 

técnicas estendidas podem ser abordadas nos últimos 10/15 minutos das aulas, envolvidas 

num contexto lúdico e cativante para que os alunos se sintam motivados a continuar a 

aprender o instrumento. Foi possível afirmar isto não só através dos dados obtidos com a 

implementação deste projeto, mas também com o suporte da experiência pedagógica da 

professora Carla Rodrigues e dos vários autores supramencionados. 

No que diz respeito à evolução musical dos alunos, esta investigação mostrou que 

as obras abordadas proporcionaram aos alunos um momento de aprendizagem e de 

evolução, tanto a nível geral como de parâmetros específicos, nomeadamente melhorias a 

nível de coordenação, da qualidade do som, articulação e flexibilidade da embocadura.  

Para concluir, esta investigação revelou pontos positivos, uma vez que cumpriu 

com os objetivos propostos inicialmente. Contudo, os resultados obtidos demonstram-se 

inconclusivos perante uma generalização, uma vez que seriam necessários mais dados e 

uma investigação mais profunda com uma amostra maior. 
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Parte II- Relatório da componente de 
Prática de Ensino 
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1. Introdução  
 

A unidade curricular Prática de Ensino Supervisionada (PES), pertence ao Mestrado 

em Ensino de Música da Universidade de Aveiro e é constituída pela Prática de Ensino e 

pelo Relatório de Prática de Ensino Supervisionada. Esta unidade curricular realizou-se no 

ano letivo de 2021/2022 e teve como instituição de acolhimento a Academia de Música de 

Paços de Brandão (AMPB). 

O estágio foi orientado pela professora Carla Rodrigues (professora cooperante), e pelo 

Professor Doutor Jorge Manuel Salgado de Castro Correia (orientador pedagógico do 

estágio e orientador científico).  

Tal como referido no Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino 

Supervisionada (Anexo I), foi realizada a prática de coadjuvação letiva com 3 alunas, 

pertencentes ao iii grau de iniciação, 2º grau e 4º grau. Para além disso, a professora 

estagiária assistiu também a uma classe de conjunto, nomeadamente a Orquestra de 

Flautas- Suzuki. 

Adicionalmente, participou em duas atividades e organizou três atividades no âmbito 

do estágio. Todas as atividades encontram-se registadas no Relatório de Estágio, assim 

como a caracterização dos alunos envolvidos e da professora cooperante. 

O ensino artístico especializado em Música está cada vez mais presente na vida de 

inúmeras crianças e adolescentes, e uma vez que é também uma componente educativa e 

social, é indispensável a formação de docentes responsáveis e possuidores de um leque de 

competências adequadas desenvolvidas para a prática pedagógica. Deste modo, considera-

se que este é o principal objetivo desta unidade curricular. 
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2.  Instituição de acolhimento 

2.1 Academia de Música de Paços de Brandão10 

 

 As origens da Academia de Música de Paços de Brandão datam por volta de 1870, 

data da fundação da Tuna a “Estudantina”. Já em 1970, ao comemorar o centenário 

aniversário da “Estudantina”, surgiu a criação de uma Escola de Música, que viria a ser 

oficializada pela Inspeção Geral do Ensino Particular do Ministério da Educação em 1980. 

 Atualmente, a Academia é presidida por Carlos Fernando Amorim Sousa e tem 

como direção pedagógica as professoras Alexandra Trindade e Salomé Sofia Oliveira dos 

Santos Fonseca. A aquisição de um edifício com sede própria, tornou-se possível graças á 

generosidade dos Brandoenses nas suas contribuições. O corpo docente da instituição é 

composto por mais de 41 professores qualificados que lecionam um número superior a 400 

alunos. 

 A AMPB tem sido convidada a apresentar-se regularmente em concertos pelos 

mais diversos auditórios de relevante atividade cultural. Mais de 20 alunos por ano têm 

sido premiados em concursos a nível nacional e internacional. Os seus ex-alunos ocupam 

lugares de destaque em Orquestras e Instituições de ensino superior de Música quer 

nacionais, quer internacionais. Todos aqueles que seguem pela via profissionalizante, têm 

sido admitidos em universidades e escolas deste país e do estrangeiro também.  

 De forma a promover o dinamismo desta escola, têm sido criados vários eventos 

anuais, de dimensão nacional e internacional, entre os quais os Cursos de Aperfeiçoamento 

Musical de Paços de Brandão, e o prestigiado Concurso Internacional Paços’ Premium. Os 

apoios financeiros do Ministério da Educação, Direção Regional Cultura do Norte e da 

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira têm vindo a ajudar a realização de todas estas 

iniciativas.   

 

 

 

 

 
10 Consultar anexo IX- Registos visuais 
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2.2 Contextualização da logística da instituição 

 

 A Academia de Música de Paços de Brandão (AMPB) é um estabelecimento de 

ensino particular e cooperativo, com autonomia pedagógica e que dispõe de um corpo 

docente altamente qualificado. 

 A AMPB dispõe de um edifício com sede própria, sediado no centro de Paços de 

Brandão, e com uma área bruta de 4500m2 e possui: 

• 17 salas de aula isoladas acusticamente e de dimensões variadas; 

• 12 salas de estudo; 

• Grande Auditório com 270 lugares sentados e com quatro camarins; 

• Pequeno Auditório (salão da Tuna), utilizado para audições e concertos de 

dimensão média; 

• Sala para pequenas audições de classe (sala 11); 

• Biblioteca/Mediateca; 

• Salão de Ballet (com balneários); 

• Salão atelier- Grande sala de convívio para a realização de festividades; 

• Gabinete da Direção Pedagógica; 

• Sala de professores; 

• Sala de direção; 

• Secretaria; 

• Foyer e sala de estar; 

• Recreio ao ar livre; 

• 2 Edifícios; 

• 1 Edifício dedicado à percussão que possui uma grande sala dedicada às 

aulas e audições; três salas de menor dimensão para aulas ou estudo. 
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A Academia possui protocolo com o instituto de línguas Lancaster, sendo lecionadas 

línguas estrangeiras nas suas instalações. 

 

2.3 Organização e gestão escolar 

Os órgãos de gestão da AMPB dividem-se em três estruturas principais: a Direção 

Administrativa, a Direção Executiva e a Direção pedagógica. O conselho pedagógico é 

constituído pela Direção Pedagógica, e Coordenadores de cada um dos departamentos 

curriculares das diversas áreas de ensino. Os Conselhos de Turma são constituídos pelos 

respetivos docentes.  

A direção administrativa, sendo o ponto mais alto desta instituição, é composta 

pelos seguintes elementos:  

• Presidente- Carlos Fernando Amorim Sousa 

• Tesoureiro- Diamantino Manuel de Oliveira Luz 

• Secretário- Januário Lopes de Sousa 

• 1º Vogal- Raúl Filipe Martins Alves 

• 2º Vogal- Ana Cristina Marques Ribeiro 

 

Por sua vez, a direção Executiva é constituída pela Dr.ª Sandra Maria Figueirôa de 

Sousa Lobo dos Santos, e trata de assuntos relacionados com a gestão financeira, 

administrativa e pedagógica. 

Por fim, a direção pedagógica encarrega-se de assuntos relacionados com os 

docentes, alunos e atividades, e é constituída pelos seguintes elementos: 

• Alexandra Sofia Monteiro da Silva Trindade 

• Salomé Sofia Oliveira dos Santos Fonseca 
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2.4 Oferta Formativa 

  A oferta educativa da Academia de Música de Paços de Brandão, organiza-se da 

seguinte forma: 

1. Pré- Iniciação: Duração variável, a começar a partir dos 30 meses de idade até 

aos 5 anos 

2. Curso de Iniciação Musical: Duração de 4 anos a começar a partir do 1.º ano 

de escolaridade. 

3. Curso Básico de Música: Regime articulado; Duração de 5 anos, a começar no 

5.º ano de escolaridade. 

4. Curso Secundário de Música Variante Instrumento/Formação 

Musical/Composição e Curso secundário de Canto: Regime articulado ou 

supletivo; Duração de 3 anos, a começar no 10.º ano de escolaridade. 

A Academia de Música de Paços de Brandão dispõe os cursos acima mencionados 

e para cada curso varia a carga horária e as disciplinas também. Abaixo, nas tabelas 

apresentadas, encontra-se a carga horária, assim como as respetivas disciplinas.  

 

Tabela 13-Disciplinas e carga horária do Curso Básico de Música 
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Tabela 14-Plano de estudos Secundário 
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Tabela 15- Plano curricular Canto 
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3. Caracterização dos Intervenientes 

 3.1 Aluna A 

A aluna A iniciou o ano letivo com 11 anos e frequenta o 2º grau do regime articulado 

na AMPB. É aluna desta instituição desde o ano letivo 2018/2019 e toca flauta transversal 

há 5 anos. O tempo letivo semanal corresponde a 60 minutos. 

A aluna em questão é uma aluna interessada, educada e possui grandes capacidades a 

nível de sonoridade. O primeiro período ficou marcado pela falta de estudo individual por 

parte da aluna, o que comprometeu significativamente a sua evolução. Após várias 

conversas com a professora cooperante acerca da importância do estudo, a aluna revelou 

uma grande evolução. As aulas passaram a ser mais produtivas e foi possível trabalhar algo 

mais que a simples leitura. Desta forma, a expressividade e musicalidade da aluna 

melhoraram.  

A nível performativo a aluna controla bem as execuções públicas, e para além disso, 

participa em todas as atividades que a professora cooperante sugere, tais como audições e 

masterclasses.  

 

3.2 Aluna B 

A aluna B começou o ano letivo com 13 anos, e frequenta o 4º grau do regime 

articulado. O tempo letivo semanal é de 60 minutos.  

É uma aluna bastante impulsiva e extremamente ansiosa. Apesar de tentar meter em 

prática as dicas dada pela professora durante a aula, a aluna revela problemas a nível 

rítmico e de leitura, e acima de tudo, dificuldades a nível interpretativo. A aluna demonstra 

incapacidade de ouvir a música enquanto a toca, deixando de parte o fraseado e a 

musicalidade. Para além disso, durante o primeiro período a aluna revelou ter um bom 

som, mas isso alterou-se, sendo que o mesmo se tornou pouco cuidado e pouco sustentado 

por uma boa coluna de ar.  

A aluna não revela um estudo regular, comprometendo assim a sua evolução. Isto 

deve-se ao facto de ter um horário muito preenchido e frequentar uma escola bastante 

exigente, o que nem sempre permite conciliar tudo. Apesar disto, a aluna tem capacidades 

e poderia melhorar significativamente se tivesse mais tempo para o estudo individual.  
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No decorrer do ano letivo não foi possível assistir a uma linha constante de evolução, 

sendo assim o percurso desta aluna marcado por instabilidade. 

A nível performativo, a aluna revela nervosismo e ansiedade, o que a impede de dar o 

seu máximo. 

 

3.3 Aluna C 

A aluna C iniciou o ano letivo com 7 anos e frequenta o iii grau de iniciação. O tempo 

semanal da disciplina são 60 minutos, divididos por 2 aulas de 30 minutos, de modo a 

aumentar o rendimento da aula.   

A aluna é muito ativa e possui grandes capacidades a nível cognitivo. Durante as aulas 

tenta estar sempre atenta e segue todos os conselhos que lhe são dados. Neste momento, o 

seu ponto fraco é a postura. Após a mudança da flauta com cabeça curva para a flauta 

transversal convencional, a sua postura piorou significativamente. Este problema prende-se 

com o facto de a aluna ter dificuldades em sustentar a flauta. Contudo, de aula para aula, a 

aluna tem demonstrado progressos e melhorias nesse processo de transição.  

A aluna tem feito boas audições públicas, revelando sempre segurança e controlo. 

Apesar de não ter pianista acompanhador por ser aluna de iniciação, possui facilidades ao 

tocar em conjunto quer com os áudios de acompanhamento, quer na classe de conjunto 

com os restantes colegas.  

 

 3.4 Orquestra de flautas- Suzuki 

A Orquestra de flautas é composta pelos alunos da classe de flauta transversal da 

Academia de Música de Paços de Brandão e é orientada pela professora Carla Rodrigues. 

Neste momento, a orquestra é composta por cerca de 15 alunas de diversas faixas 

etárias, desde os 4 anos até aos 15 anos. As aulas são lecionadas às segundas-feiras pelas 

17:55 e têm a duração de 60 minutos. 

As aulas são repletas de animação e entusiasmo quer por parte dos alunos, quer da 

professora. Nesta unidade curricular são trabalhadas diversas competências, como a 
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criatividade, a motivação, e é estimulada a interação entre os elementos do grupo. Para 

além disto, a capacidade de memorização é altamente trabalhada, uma vez que todas as 

músicas são decoradas pelas alunas, dispensando assim a utilização de partitura. O 

repertório utilizado vai variando ao longo dos períodos, e deste modo, verifica-se uma 

constante evolução do grupo em todas as faixas etárias. 

O grupo apresenta-se regularmente em audições e concertos, surpreendendo sempre 

positivamente o público devido à imensa qualidade musical demonstrada em palco. 

 

3.5 Professora Cooperante11 

 

Iniciou os estudos de Flauta Transversal na classe da Professora Ana Maria Ribeiro 

na Academia de Música de Santa Maria da Feira e no Conservatório de Música Calouste 

Gulbenkian de Aveiro. 

Frequentou a Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, onde foi 

distinguida com várias Menções Honrosas e Bolsas de Mérito e onde concluiu a 

Licenciatura, na classe do Professor Paulo Barros, com a classificação máxima. 

Frequentou várias Masterclasses com flautistas de destaque internacional, tais como 

Patrick Gallöis, Aurèle Nicolet, Félix Renggli, Michael Hasel, Michel Debost, Bridget 

Bolliger, Berten D´Hollander, Jorge Caryevschi, Trevor Wye, Vicents Prats, entre outros. 

Colaborou com a Orquestra Clássica da Madeira e com a Orquestra Sinfónica Casa 

da Música do Porto durante 14 anos, onde trabalhou com inúmeros maestros de destaque 

internacional. Integrou vários Festivais de Música com a Orquestra de Jovens de Santa 

Maria da Feira, várias Orquestras do XXI Festival de Música Erudita de Curitiba no Brasil, 

Orquestra dos Festivais de Música de Viana do Castelo e da Póvoa do Varzim, entre 

outros. Como bolseira da Câmara de Santa Maria da Feira integrou a Orquestra de Jovens e 

a Banda Sinfónica com os maestros Osvaldo Ferreira e Paulo Martins. Recentemente 

colaborou com o grupo Toy Ensemble, integrado na programação do XXIX Festival 

Internacional de Música do Pará (Brasil) e no âmbito da 11ª Edição do evento musical 

DIAS DA MÚSICA – As Letras da Música no Centro Cultural de Belém.  
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Participou na 14ª Convenção Mundial do Método Suzuki com as Professoras de 

Flauta Anke van der Bijl e Sara Mangaretto em Turim e realizou o Curso de Professores 

Suzuki na Holanda (reconhecido nas Associações Europeias e Internacionais do método 

pedagógico Suzuki) com a Professora Anke van der Bijl (diretora de Flauta da Associação 

Europeia de Suzuki).  

Foi convidada como orientadora de várias Masterclasses: no Conservatório de 

Castelo Branco, no Workshop da Banda da Candelária S. Miguel nos Açores, no XXIX 

Festival Internacional de Música do Pará (Brasil), na Academia de Música de Oliveira de 

Azeméis, na Academia de Música de Arouca, no Conservatório de Música de Portalegre, 

entre outras. 

Participou na Convenção Internacional de Flautas Research ‘Hands on’ Flute em 

Aveiro com um Recital-Conferência denominado O Método SUZUKI no Ensino de Flauta 

Transversal, com a classe Suzuki da Academia de Música de Paços de Brandão – Classe 

Flaututti.  

Atualmente é membro da Orquestra Filarmónica Portuguesa dirigida pelo Maestro 

Osvaldo Ferreira, é profissionalizada com nível de excelência pela Universidade Aberta e 

leciona a classe de Flauta Transversal na Academia de Música de Paços de Brandão (Santa 

Maria da Feira) e no Performing Arts School & Conservatory da cidade do Porto - 

PALLCº. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Consultar anexo X- Registos visuais  
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4. Organização das práticas pedagógicas no âmbito do estágio 

4.1 Planificação Anual 

O estágio teve início no dia 27 de setembro de 2021 e terminou no dia 25 de maio de 2022. 

A planificação anual dos alunos de prática pedagógica foi definida no início do ano numa 

reunião entre a professora cooperante e a professora estagiária. Assim, a planificação 

cumpriu com os conteúdos programáticos associados a cada grau. 

 Nessa mesma reunião, foi disponibilizado à professora estagiária um conjunto de 

atividades a realizar na Academia, nas quais poderia participar. Assim, as atividades 

escolhidas foram a Masterclasse com a professora Angelina Ribeiro, e o Concerto de 

Professores. As atividades organizadas contaram com o auxílio da professora cooperante 

para uma mais fácil comunicação entre a professora estagiária e a direção. Devido à 

situação pandémica, foi necessário alterar algumas atividades pré-definidas no PAF. 

Contudo, surgiram posteriormente novas oportunidades de realizar outro tipo de atividades, 

que estão devidamente explanadas neste documento. 

 A professora cooperante desempenhou um papel fundamental, orientando a 

professora estagiária da melhor forma possível. Uma vez que já conhece os seus alunos e 

as suas limitações, foi mais fácil direcionar a professora estagiária para a realização das 

planificações. As aulas lecionadas não ficaram com datas especificadas nessa reunião, uma 

vez que o trabalho dos alunos pode ser imprevisível, e certamente há datas em que os 

alunos precisam mais do acompanhamento da professora cooperante de forma mais 

intensiva, quer em alturas de provas, audições ou concursos. 

Relativamente à prática pedagógica de coadjuvação letiva, a professora estagiária 

lecionou um total de 21 aulas, divididas pelas 3 alunas: 7 aulas a cada à aluna A, 7 aulas à 

aluna B e 7 aulas à aluna C. As aulas processaram-se de maneira semelhante às aulas 

lecionadas pela professora cooperante, de forma a garantir a continuidade do trabalho 

realizado. 
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4.2 Metodologias de ensino-aprendizagem 

Foram várias as metodologias aplicadas no decorrer do ano letivo, mantendo-se 

sempre uma procura pelo ensino individualizado e adaptado às características e 

necessidades de cada aluno. Assim, pode afirmar-se que há um vasto leque de estratégias e 

que a sua aplicação poderá variar de aula para aula. 

Primeiramente, é importante ressalvar que houve uma planificação prévia de todas 

as aulas lecionadas. Essa planificação, segue a estrutura de aula proposta por Paul Harris, 

ou seja, a aula estruturada em três partes: o warm-up, o desenvolvimento e a recapitulação. 

Este modelo foi aplicado nas planificações, mas nem sempre foi possível cumpri-lo nas 

aulas, devido às variáveis inconstantes.  

Foram utilizadas diversas estratégias, entre as quais eu destaco a comunicação. O 

papel da comunicação entre docente e discente é de extrema importância e pode realizar-se 

de diversas formas. A nível da comunicação verbal temos a utilização de um discurso claro 

por parte do professor, que é imprescindível para os alunos compreenderem as tarefas a 

realizar. Para além disso, é dado um feedback ao aluno, no qual são feitos comentários, 

correções, sugestões, preferencialmente de conotação positiva. Isto é indispensável para o 

incentivo e aumento de motivação do aluno. Ainda neste campo, destaco a questionação ao 

aluno. Este método é de extrema importância, pois coloca o aluno no centro da 

aprendizagem, auxiliando-o também a desenvolver o seu pensamento crítico. A 

aprendizagem ocorre principalmente quando o aluno formula as suas próprias questões e 

cria as suas próprias interpretações.  

Por outro lado, a comunicação não verbal assume também um papel muito 

importante, na medida em que o aluno aprende auditivamente ou através da imitação. 

Neste campo foram utilizados os gestos, o olhar, ou a execução e entoação de passagens. 

Para além disto, a utilização de metáforas e comparações foram uma grande ajuda 

para aperfeiçoar a performance e musicalidade dos alunos, como também para promover o 

desenvolvimento da criatividade.  

Aliado a tudo isto, esteve também presente o estabelecimento de metas, ou seja, de 

objetivos que são alcançáveis, permitindo assim que os estudantes regulassem devidamente 

o seu estudo e se mantivessem motivados, com metas por alcançar. 
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 Na base de todos métodos utilizados está presente o intuito de promover um ensino 

individualizado e adaptado a cada aluno, assim como promover a autorregulação e a 

autonomia de cada um.  

 

4.3 Tipos de registo: relatório e planificação de aula 

Durante o estágio foram efetuados dois tipos de registos, nomeadamente o relatório 

de aula e planificação de aula. As planificações foram elaboradas apenas para as aulas 

lecionadas, mas muitas das vezes o que é inicialmente planificado não corresponde ao que 

acontece posteriormente na aula. As planificações são realizadas com base no que o aluno 

estudou e no que foi pedido na aula anterior, mas o mesmo nem sempre acontece. Isto leva 

assim a uma necessidade de alteração à planificação, pois verificou-se que o estudo dos 

alunos é um fator inconstante. 

Relativamente à estrutura da planificação, esta inclui nos campos da identificação o 

número de aula, data e hora, assim como a identificação dos intervenientes e a disciplina. 

No campo da descrição, posiciona-se a contextualização, os conteúdos, os recursos 

materiais, objetivos gerais e específicos, competências gerais e específicas, a descrição das 

estratégias de aprendizagem, e por fim, possíveis comentários. 

No que diz respeito à estrutura dos relatórios de aula, divide-se também em dois 

campos, os identificativos (número de aula, data e hora, identificação dos intervenientes, 

disciplina de grau de ensino), e os descritivos (conteúdos, recursos materiais, resumo da 

aula e comentários). Os modelos utilizados encontram-se nas seguintes tabelas abaixo. 

Todos os relatórios e as planificações encontram-se nos Anexos XI e XII. 
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Tabela 16- Modelo relatório de aula 

 

RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

     

 
 

Nome do Aluno  Instrumento 

  

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos Materiais 

  

 

Descrição da aula 

 

 

Comentários/ observações 
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Tabela 17- Tabela de planificação de aula 

Nº de aula 
 

Data 
 

Hora 
 

Professora cooperante 
 

Professora estagiária 
 

Disciplina 
 

Aluno 
 

Grau 
 

Contextualização 
 

Objetivos gerais 
 
 
 
 
  

Objetivos específicos 
 
 

Competências a desenvolver 
 

Competências específicas a desenvolver 
 

Conteúdos 
 

Recursos materiais 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
 
 

Comentários/Observações 
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5. Registos de atividades 

5.1 Organização de Atividades12 
 

5.1.1 Workshop de técnicas estendidas  

 O Workshop de técnicas estendidas decorreu no dia 12 de abril de 2022 pelas 

14h00 no auditório Dr. Arménio Carvalho da Academia de música de Paços de Brandão. 

Esta atividade foi organizada com base neste projeto educativo, pelos professores 

estagiários Daniela Gomes e Tiago Barros. Este projeto contou com 27 alunos de flauta 

transversal, e contou também com a ajuda e orientação das professoras Carla Rodrigues, 

Maria Vendas e Liliana Moreira.     

Após a organização da sala seguindo todas as regras da DGS, os alunos começaram 

por se sentar nos respetivos lugares e iniciou-se a afinação do grupo. Posteriormente, a 

professora estagiária Daniela Gomes iniciou uma breve explicação acerca das técnicas 

estendidas na flauta transversal, e selecionou as técnicas que iriam ser utilizadas no 

repertório para as demonstrar e para que os alunos experimentassem as mesmas. Desta 

feita, as técnicas abordadas foram os slaps, flatterzungue, toque em simultâneo com canto, 

som eólico e canto para dentro da flauta (tal como surge no compasso nº 31 da obra Zig 

zag zoo). Os professores iam auxiliando os alunos enquanto estes experimentavam as 

técnicas, e no fim anotou-se quem conseguia fazer o quê, de modo a fazer a distribuição 

para a obra Fireflies do método de Suzuki. Este processo teve que ser um pouco mais 

rápido do que o que tinha idealizado, uma vez que era necessário preparar todo o repertório 

para a apresentação final, que se iria realizar pelas 17h15.  

De seguida, dividiu-se o ensemble, sendo que as primeiras vozes ficaram ao 

encargo da professora estagiária Daniela Gomes, as segundas e terceiras do professor 

estagiário Tiago Barros, e as quartas e quintas da professora Carla Rodrigues e Maria 

Vendas. Desta feita, foram utilizadas as salas 10 e 15, assim como o auditório. Após 20 

minutos deste trabalho individualizado, voltou-se a juntar o ensemble para interpretar a 

obra juntos pela primeira vez. De facto, naquele preciso momento, fez-se sentir o 

entusiasmo e alegria dos alunos ao interpretarem a obra. Estava instalado um clima de 

partilha e os alunos encontravam-se bastante interessados e empenhados em realizar o seu 

papel da melhor forma possível. Na primeira vez, a obra foi interpretada na totalidade, e de 

 
12 Consultar Anexo XIII- Registos visuais da organização de atividades no âmbito do estágio 
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seguida, trabalharam-se algumas passagens, principalmente as partes de diálogo entre as 

diferentes vozes, que geravam boa disposição entre os alunos. Assim que se terminou, 

avançou-se para a obra seguinte Rock-a-bye Baby (Maybe) do livro Easy Flutes Together- 

Party Pieces. Esta obra já contou com a participação de alguns alunos de iniciação. 

Primeiramente foram trabalhados alguns aspetos nas partes de flauta 2, 3 e 4, de modo a 

obter uma base perfeita para a entrada do tema nas primeiras flautas. Posteriormente, 

tocou-se a obra na sua totalidade e quando se terminou, repetiu-se já com os balões para 

rebentar nos compassos que dizem “boom”. É uma obra bastante divertida e os alunos 

gostaram imenso de a interpretar.  

Por fim, já com o ensemble completo, executou-se uma nova versão da obra 

Fireflies do método Suzuki. A escolha desta obra foi feita com base nas aprendizagens já 

adquiridas por todas as alunas de iniciação. Neste projeto educativo, a ideia principal seria 

dar um contexto às técnicas de modo a estas terem um significado concreto, fazendo os 

alunos fantasiar sobre algo que eles conhecem. Assim, esta obra pretende remeter 

imaginariamente os alunos para uma estação de comboios. A obra inicia-se com percussão 

de chaves, que seriam as pessoas atrasadas a correr para o comboio. De seguida, um aluno 

grita “todos a bordo!” e iniciam-se slaps primeiramente lentos e gradualmente a ficar mais 

rápidos, que seriam o comboio a começar a andar. Esta secção termina com toque em 

simultâneo com canto, utilizando as chaves de trilo. De seguida, interpreta-se a obra 

conforme o que está escrito no método, repetindo-se duas vezes, sendo que a segunda foi 

executada uma oitava acima. Termina-se com a técnica de toque em simultâneo com canto, 

imitando o apito do comboio, sendo que os alunos que não conseguem executar esta 

técnica, tocam apenas. Assim que o ensaio terminou, fez-se um pequeno intervalo para e 

seguida se iniciar o concerto. 

Com a chegada dos encarregados de educação, deu-se início ao pequeno concerto, 

que correu muito bem, e foi muito divertido quer para os alunos, quer para o público. Foi 

muito interessante observar o trabalho que todos os alunos das mais variadas faixas etárias 

conseguiram fazer: preparar um concerto em apenas uma tarde.  
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5.1.2 Concerto de Professores estagiários  

O Concerto de Professores estagiários decorreu no dia 16 de maio de 2022 pelas 18h. 

Esta data foi acordada juntamente com a professora cooperante, uma vez que consideramos 

que a realização do concerto na hora da classe de conjunto Suzuki facilitava toda a gestão 

de possíveis trocas de horários e também a presença dos alunos. 

A divulgação desta atividade foi realizada através da elaboração e partilha de um cartaz 

nas redes sociais, e foi também comunicado aos encarregados de educação. A organização 

e planificação prévia foi da responsabilidade dos professores estagiários. 

O concerto teve aproximadamente a duração de uma hora, e contou com uma menos 

público do que era expectável. Assim, assistiram ao concerto apenas 8 alunos de Flauta 

Transversal, pertencentes às classes da Professora Carla Rodrigues, Professora Eva Morais 

e Professora Maria Vendas.  

Desta forma, o concerto iniciou com uma breve apresentação dos professores 

estagiários e do repertório a executar. Primeiramente, a professora Daniela executou a obra 

Panic Flirt de Alexandre Delgado, de seguida, o professor Tiago Barros interpretou a 

Sonata em lá menor de Carl Philipp Emanuel Bach. De seguida tocaram em conjunto a 

Maya de Ian Clarke, e para finalizar, foi executado o trio The midnight Spinning Wheel de 

Joachim Johow, juntamente com a professora cooperante. Estas duas obras contaram com 

o acompanhamento de piano.  

Foi um momento muito interessante para os alunos, que ficaram a conhecer novas 

obras de estilos completamente diferentes, e também a conhecer melhor os professores 

estagiários e as suas formas de tocar. Os alunos presentes demonstraram agrado e também 

alguma surpresa relativamente à obra Panic flirt que possui efeitos nunca antes escutados 

por eles.  

No final do concerto, foi feito um pequeno discurso de agradecimento e os alunos 

foram também informados que deveriam preencher um inquérito relativo a esta atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

5.1.3 Audição final do projeto de investigação 

Esta audição foi organizada com o intuito de ser uma apresentação final do trabalho 

que as alunas realizaram ao longo das aulas com a professora estagiária. Assim, realizou-se 

no dia 25 de maio de 2022 pelas 16h na sala 15 da Academia de Música de Paços de 

Brandão. 

A atividade foi divulgada através da partilha de cartazes nas redes sociais e da 

comunicação direta com os alunos e encarregados de educação. A organização do evento 

foi da responsabilidade da professora estagiária Daniela Gomes. 

A audição contou com a participação das alunas A, B e C, que interpretaram os 

arranjos compostos pela professora estagiária e foi aberta ao público interno e externo. 

Iniciou-se assim com a obra Brian Boru’s March (interpretada pela aluna A), prosseguindo 

com The little negro (executada pela aluna B) e terminou com a apresentação da obra 

Fireflies (interpretada pela aluna C). Todas as alunas fizeram uma pequena apresentação 

da obra, executando-a de seguida. 

Assim que terminaram, abriu-se um pequeno debate informal, onde se procurou 

conhecer as dificuldades encontradas pelas alunas com este repertório, assim como os 

benefícios lhes trouxe, e também entender como foi o processo de adaptação a este género 

musical. Foi um momento interessante de partilha de conhecimentos e de experiências.  

No final do evento, as alunas A, B e C, responderam a um questionário, com vista a dar 

a conhecer a sua experiência pessoal neste projeto de investigação, sendo também este 

documento fulcral para a análise de dados da pesquisa a realizar. 
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5.2 Participação em atividades13 

 

5.2.1 Concerto de Professores 

Esta atividade decorreu no dia 19 de abril pelas 19 horas, no Grande Auditório da 

Academia de Música de Paços de Brandão. Este concerto realizou-se no âmbito das 

comemorações dos 150 anos da Tuna Musical Brandoense.  

Participaram vários docentes da instituição, assim como alguns ex-alunos da 

Academia. Foi um concerto muito agradável, com grande variedade a nível do repertório, 

onde foram executadas obras de vários períodos distintos.  

A classe de Flauta transversal foi representada pelas professoras Carla Rodrigues, 

Maria Vendas e pelos Professores estagiários Daniela Gomes e Tiago Barros. Foi 

interpretada a obra “Zig zag zoo” de Ian Clarke, que proporcionou ao público um momento 

musical mais descontraído e animado. O trabalho de preparação para este concerto foi 

realizado na semana anterior, através de ensaios em grupo. Para além de Flauta transversal, 

participaram também instrumentos como o piano, violoncelo, Trombone e Percussão.  

O resultado final foi muito interessante, e o público ficou muito satisfeito, 

aplaudindo fortemente os professores. Uma vez mais, foi possível observar a excelente 

qualidade e profissionalismo dos docentes desta instituição.  

Para nós estagiários, este foi um momento muito especial e gratificante, pois fomos 

alunos desta instituição muitos anos, e agora apresentamo-nos como docentes e 

partilhamos o palco com os excelentes professores que esta Academia tem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Consultar Anexo XIV- Registos visuais da participação em atividades no âmbito do estágio  
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5.2.2 Masterclasse Angelina Rodrigues 

A Masterclasse teve lugar no Salão da Tuna da Academia de Música de Paços de 

Brandão, e realizou-se nos dias 30 de abril e 1 de maio, sob a orientação da professora 

Angelina Rodrigues. 

Houve bastante aderência e interesse por parte dos alunos, sendo que as inscrições 

esgotaram pouco tempo depois do evento ter sido anunciado. Deste modo, a masterclasse 

contou com a participação de alunos internos e externos, num total de 13 alunos. Cada 

aluno teve duas aulas de 30 minutos, o que foi uma mais-valia para os mesmos. 

Estes dias foram marcantes para todos os que estiveram presentes, serão algo que todos 

se lembrarão por muito tempo. A professora Angelina cativou todos os alunos com a sua 

personalidade meiga e brincalhona, e proporcionou um momento de aprendizagem muito 

rico. Para além de toda a transmissão de conhecimentos proporcionados pela professora, 

todos os presentes se sentiram imediatamente inspirados, pois a paixão da professora pelo 

instrumento é contagiante.  

 A masterclasse contou assim com aulas individuais e aulas coletivas. Nas aulas 

coletivas, havia sempre uma pequena palestra acerca de alguns pontos fundamentais para a 

execução da Flauta Transversal. O primeiro tema foi acerca do Vibrato na flauta, e no 

segundo dia, foi acerca da monitorização do nosso estudo individual. Assim, a professora 

conversou abertamente com os alunos, numa espécie de debate, acerca dos pilares no 

estudo da Flauta, sendo estes primeiramente o som, a articulação e a técnica. Para além 

disso, a professora fez referência a vários livros que possuem os melhores exercícios para 

os alunos fazerem o seu estudo diário individual. Ao explicar esses exercícios, a professora 

começou por chamar os alunos ao palco, começando num aluno e terminando com todos a 

tocarem o exercício em conjunto. 

 Esta foi sem dúvida uma ótima masterclasse, repleta de boas ideias e conselhos que 

os alunos foram registando através de apontamentos. Foi um grande momento de partilha, 

onde todos aprendemos com todos. No final do evento, houve a entrega dos respetivos 

diplomas e sessão de fotos. 
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6. Reflexão final 
 

O estágio pedagógico inserido na disciplina de Prática de Ensino Supervisionada é 

fundamental para o desenvolvimento de boas práticas de ensino, trazendo também um 

conjunto de novas competências e possibilitando os estudantes a colocar em prática todos 

os conhecimentos e estratégias adquiridos durante o Mestrado em Ensino de Música. 

De um modo geral, o estágio permitiu à mestranda adquirir novas competências a nível 

do ensino de Flauta Transversal e de Música de Câmara. Tudo isto foi possível graças à 

professora cooperante, Carla Rodrigues, que me acolheu de forma extremamente exemplar 

e calorosa. Sempre se mostrou disponível a ajudar em tudo o que pôde, desde a cedência de 

repertório e material para os alunos, ajuda na organização de atividades, até à 

disponibilidade e espaço para implementar o meu Projeto Educativo. Além de aprender 

todo um novo leque de competências com uma professora que já conta com anos de 

experiência no ensino, aprendi também que ser professora é ir muito além de ser-se apenas 

professor numa sala de aula, é sermos amigos dos nossos alunos e apoiá-los em tudo o que 

necessitarem. Toda a energia, paciência, exigência, carinho e persistência foram-me 

passados pela professora Carla, que assume um papel exemplar quer com os alunos, 

encarregados de educação e colegas de trabalho.  

Para além disto, considerei esta Prática bastante enriquecedora, pois permitiu-me 

atingir um dos meus maiores objetivos, que foi aprender a cativar, captar a atenção e 

manter uma boa relação com os alunos de idade mais reduzida. Como não tinha muita 

experiência a nível do ensino, achei que esse seria o meu ponto fraco. Ao observar a 

professora cooperante e ao assistir às suas aulas, especialmente às de classe de conjunto, 

obtive as ferramentas necessárias para melhorar esse aspeto. 

Relativamente à instituição, a Academia de Música de Paços de Brandão, foi um ótimo 

local para realizar o estágio, e estou muito grata por ter tido esta oportunidade. É notória a 

boa organização e qualidade desta instituição, que proporciona sempre o melhor aos seus 

alunos e professores.  

As alunas com quem tive a oportunidade de lecionar ao longo do ano apresentaram 

diferentes reações ao saberem que iria lecioná-las e relativamente à participação na 

investigação. Uma vez mais, o papel da professora cooperante foi fundamental para 

agilizar e melhorar a relação entre alunos e a professora estagiária. Os registos diários das 

aulas lecionadas e assistidas, permitiram-me ter uma ideia clara acerca da evolução de cada 
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aluna. A aluna A demonstrou-se inicialmente muito pouco recetiva e insegura 

relativamente a ter aulas coma professora estagiária. Com o passar do tempo, essa 

insegurança esmoreceu e a aluna mostrou-se muito recetiva ao receber as ideias que lhe 

transmitia e foi das mais interessadas em participar no projeto de investigação. Foi uma 

aluna que iniciou o ano demonstrando muito pouco estudo individual, mas que, 

posteriormente, teve uma grande evolução a todos os níveis. Já a aluna B, possui bastantes 

capacidades, mas, no entanto, não as soube aproveitar da melhor forma. Apresentou um 

estudo muito irregular e insuficiente para enfrentar as exigências do grau em que se 

encontra. Apesar de ter sido alertada várias vezes pela professora cooperante e estagiária, a 

sua atitude manteve-se ao longo do ano. A aluna C, aluna de iniciação iii, tem muitas 

capacidades a todos os níveis, e sempre se demonstrou muito interessada e empenhada em 

fazer mais e melhor. Demonstrou sempre as suas qualidades ao longo do ano. Em relação á 

participação na investigação, penso que foi a menos recetiva. Ainda assim, realizou sempre 

tudo aquilo que lhe foi pedido. 

Refletindo agora sobre estes dois anos do curso de Mestrado em Ensino de Música, 

posso realçar um ponto fraco que se prende com o facto de, na minha opinião, haver falta 

de formação prática durante o curso, nomeadamente de expressão oral, corporal e de como 

interagir com os alunos. Sinto que fui colocada numa escola e que tive que responder a 

todas essas exigências apenas com o conhecimento teórico que obtive previamente.  

Assim, posso concluir que consegui evoluir bastante durante o estágio e que consegui 

transmitir os meus conhecimentos para os meus alunos, e acima de tudo aprender com eles 

também. No que diz respeito à assiduidade, tentei assistir ao máximo de aulas possíveis, a 

não ser que a minha situação, por exemplo a nível de saúde, não o permitisse. Considero 

que realizei um bom trabalho e adquiri competências que me auxiliaram a desenvolver 

mais facilidade na explicação de conteúdos aos alunos, de forma mais criativa e 

motivadora, estimulando sempre o seu gosto pela aprendizagem de música e da flauta 

transversal.  
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Anexos  

 
Anexo I- Autorização dos Encarregados de Educação  

 

 
 

Declaração de Consentimento 

 

Ao abrigo dos protocolos estabelecidos entre Universidades e Instituto Politécnicos e a Academia de 

Música de Paços de Brandão, declaro que consinto que o(a) estagiário(a) Daniela Andreia Ferreira Gomes, 

do 2.º ano do mestrado em ensino de música da Universidade de Aveiro, assista às aulas de instrumento do(a) 

meu(minha) educando(a) durante o ano letivo 2021/2022. 

 

Paços de Brandão, 5 / 11 / 2021 

 

Nome do(a) aluno(a): Beatriz Gomes Cardoso 

 

 

                                                           Encarregado de Educação 
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Declaração de Consentimento 

 

Ao abrigo dos protocolos estabelecidos entre Universidades e Instituto Politécnicos e a Academia de 

Música de Paços de Brandão, declaro que consinto que o(a) estagiário(a) Daniela Gomes, do 2.º ano do 

mestrado em ensino de música da Universidade de Aveiro, assista às aulas de instrumento do(a) meu(minha) 

educando(a) durante o ano letivo 2021/2022. 

 

Paços de Brandão, 5 / 11 / 2021 

 

Nome do(a) aluno(a): Leonor Carvalho Soares Albergaria 

 

 

                                                           Encarregado de Educação 
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Declaração de Consentimento 

 

Ao abrigo dos protocolos estabelecidos entre Universidades e Instituto Politécnicos e a Academia de 

Música de Paços de Brandão, declaro que consinto que o(a) estagiário(a) Daniela Andreia Ferreira Gomes, 

do 2.º ano do mestrado em ensino de música da Universidade de Aveiro, assista às aulas de instrumento do(a) 

meu(minha) educando(a) durante o ano letivo 2021/2022. 

 

Paços de Brandão, 5 / 11 / 2021 

 

Nome do(a) aluno(a): Maria Alves Monteiro 

 

 

                                                           Encarregado de Educação 
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Anexo II- Arranjo das obras para o projeto  
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Anexo III- Questionário “Workshop de técnicas estendidas” 
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Anexo IV- Questionário “Concerto de professores estagiários” 
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Anexo V- Instrumento específico de Avaliação- Questionário 
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Anexo VI- Diário de bordo 

 
Sessão n.º 1  

Aluna A 

28 de Março de 2022 

 

Nesta aula foi apresentado o arranjo da obra Brian Boru’s March feito pela 

professora estagiária. Foi o primeiro contacto da aluna com a nova versão da peça já 

conhecida por ela, demonstrando bastante entusiasmo para enfrentar este novo desafio. A 

professora estagiária interpretou a obra para a aluna escutar, e de seguida ouviu a opinião 

da aluna para perceber se seria necessário negociar a possível alteração de algumas 

técnicas. O mesmo não se verificou, a aluna concordou com tudo e mostrou-se empenhada 

e interessada em participar neste projeto. 

 

Aluna B 

30 de Março de 2022 

 

O trabalho realizado com esta aluna diferiu um pouco do trabalho realizado com as 

duas outras participantes. Uma vez que a Aluna B já se encontra no 4º grau, foram 

atribuídas duas obras: uma delas composta por Eduardo Luís Patriarca, e a outra consiste 

num arranjo da música “The little negro” realizado pela professora estagiária. O 

andamento I da obra Microphonies de Eduardo Luís Patriarca foi utilizada para iniciar este 

projeto, indo de encontro com as necessidades da aluna. A aluna apresentava diversos 



107 

 

problemas a nível de sonoridade, e dificuldades ao relaxar a embocadura e a garganta, 

portanto um ótimo exercício para isso foi executar esta obra que se baseia em harmónicos e 

rotações da embocadura. Para esta aula, estava planeado começar já a trabalhar a obra 

Microphonies, mas a planificação original sofreu alterações, sendo apenas possível fazer 

uma apresentação da obra para a aluna. Assim, a professora estagiária explicou os efeitos à 

aluna e executou a obra para a aluna escutar. 

 

 

 

 

 

 

Aluna C 

30 de Março de 2022 
 

Nesta aula, a obra foi entregue à aluna e a professora estagiária deu uma breve 

explicação acerca da mesma e dos efeitos nela presentes. A professora escolheu uma obra 

que a aluna já tocou e conhece bem, para fazer um arranjo com técnicas estendidas, mas de 

uma forma lúdica, com algum significado para a aluna. Assim, a obra escolhida foi 

Fireflies do método Suzuki. A professora estagiária sugeriu à aluna que imaginasse uma 

estação de comboios antiga. Deste modo, a obra inicia-se com percussão de chaves 

aleatória (que seriam as pessoas atrasadas a correr para o comboio) e de seguida a aluna 

grita “todos a bordo!”. Seguem-se os slaps a ficarem gradualmente mais rápidos, que seria 

o comboio a arrancar, e terminam assim com o apitar do comboio, que será feito através de 

toque e canto em simultâneo, utilizando apenas a posição de dó sustenido com as chaves de 

trilo de ré e ré sustenido. Segue-se o tema tal como está escrito originalmente, com 

exceção das pausas, em que a aluna diz “tshh”. A obra finaliza com o mesmo “apito” do 

comboio. A aluna mostra-se deslumbrada e entusiasmada para tocar a obra. 

 

 

Sessão n.º 2 

Aluna A 

4 de Abril de 2022 

 

Esta foi a primeira vez que a aluna executou o arranjo da obra Brian Boru’s March. 

Deste modo, a aluna interpretou a obra na sua totalidade, apesar de sentir dificuldades na 
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execução de algumas técnicas. Assim que terminou, a professora estagiária sugeriu que se 

trabalhasse as técnicas que mais necessitavam. 

  A aluna demonstrou dificuldades em tocar os primeiros compassos da obra, que 

consiste em soprar e utilizar apenas a articulação, ouvindo-se apenas o ar. Sempre que a 

aluna executava esta técnica, tinha dificuldades em não tirar som, pois estava a soprar com 

a embocadura já formada e apertada. Assim, a professora estagiária pediu à aluna para 

fazer um exercício sem flauta, imaginando que está a soprar as velas do seu bolo de 

aniversário. A embocadura da aluna ficou automaticamente relaxada, e pouco a pouco, a 

aluna foi introduzindo a articulação. Após várias repetições do exercício, a professora 

pediu à aluna para experimentar com o instrumento, e a aluna já conseguiu realizar a 

técnica.  

 

Aluna B 

6 de Abril de 2022  

 

Nesta aula, a aluna executou pela primeira vez a obra Microphonies. Primeiramente 

interpretou a obra na sua totalidade, e de seguida foram trabalhadas as passagens que mais 

necessitaram. Desta forma, o trabalho desta aula incidiu sobretudo sobre a execução de 

harmónicos, mais precisamente sobre o ataque dos harmónicos escritos na partitura. A 

aluna demonstrou facilidade quando interpretou a obra na totalidade, contudo, quando os 

trabalhamos isoladamente, o mesmo não se verificou. 

Aluna C 

6 de Abril de 2022  
 

Nesta sessão a aluna interpreta a obra pela primeira vez na sua totalidade. Antes de 

se iniciar o trabalho das passagens que não correram também, foi importante recordar 

novamente à aluna toda a história envolvente em torno da obra, de forma a dar-lhe uma 

contextualização, de forma a tornar-se algo que faça sentido para si e não apenas barulhos. 

Esta aula incidiu sobretudo na técnica de slaps pois foi a técnica que a aluna sentiu 

mais dificuldades. 
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Sessão n.º 3 

Aluna A 

2 de Maio de 2022  

 

Nesta sessão foi relembrada primeiramente a técnica de som eólico. A aluna pediu 

uma vez mais ajuda na realização deste efeito, e após algumas tentativas para relembrar o 

trabalho feito na sessão anterior, a aluna conseguiu executar a técnica. 

Relativamente ao resto da obra, a aluna já demonstrou um bom progresso. Foram 

trabalhados os compassos em que a aluna tem que murmurar sílabas enquanto digita a 

posição da melodia. Esta passagem foi trabalhada de modo a promover o melhoramento da 

coordenação da aluna. 

 

Aluna B 

20 de Abril de 2022  

 

Nesta aula, estava previsto iniciar-se a leitura da segunda obra do projeto, um 

arranjo da obra The little negro. Contudo, após surgirem alterações na planificação de aula, 

não restou muito tempo para a realização da leitura. Desta forma, a obra foi entregue à 

aluna, acompanhada de uma demonstração da mesma. 

 

Aluna C 

20 de Abril de 2022  
 

Nesta sessão foram realizados exercícios para auxiliar a aluna a ultrapassar as 

dificuldades ao executar slaps. Primeiramente, a professora estagiária pediu à aluna para 

fazer o movimento da língua sem a flauta, ou seja, que soprasse com força e que prendesse 

a língua entre os lábios. O exercício foi executado várias vezes. De seguida, já com a 

flauta, foi pedido à aluna apenas para soprar, cobrindo totalmente a embocadura.  

Já na técnica de toque em simultâneo com canto, foi necessário primeiramente 

entender de que forma era mais fácil a aluna pensar, se seria em tocar primeiro a nota e 

depois adicionar o canto ou o contrário. Assim, a aluna experimentou das duas formas e 

como já não restou tempo, a professora estagiária pediu que revisse estes exercícios em 

casa. 
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Sessão n.º 4 

Aluna A 

9 de Maio de 2022 

 

Esta sessão não diferiu muito da sessão anterior. A aluna não demonstrou estudo 

desta obra, portanto o trabalho realizado incidiu sobre as mesmas técnicas que se 

trabalharam na aula passada: som eólico e whisper syllables.  

Uma vez mais, a aluna apresentou dificuldades na execução da técnica som eólico. 

Esta técnica pode ser interpretada de várias formas, desde o som do ar apenas, indo até ao 

ar misturado com som. Nesta obra em específico, a técnica surge para ser interpretada 

apenas com ar. A dificuldade da aula prende-se com isso mesmo: não consegue executar a 

técnica sem se ouvir som. Isto deve-se ao facto da sua embocadura estar inflexível e rígida. 

Posto isto, foi necessário fazer alguns exercícios sem a flauta para que a aluna relaxasse a 

musculatura ao redor da embocadura. 

Na técnica de whisper syllables, a aluna apresentou problemas relacionados com a 

coordenação, e, portanto, foi necessário a aluna interpretar a passagem executando as duas 

partes como partes independentes. A professora estagiária aconselhou a aluna a estudar 

dessa forma até a passagem já se encontrar dominada. 

 

Aluna B 

4 de Maio de 2022 

 

Nesta aula, a aluna interpretou pela primeira vez o arranjo da obra The little negro. 

Executou a obra na sua totalidade, e de seguida trabalharam-se as técnicas que a aluna 

demonstrou mais dificuldade. 

Assim, esta sessão incidiu sobretudo na técnica de slap tongue/pizzicato de língua. 

Uma das maiores dificuldades da aluna tem sido a articulação, que por sua vez não tem 

velocidade nem é clara. Desta forma, considerei pertinente a utilização desta técnica como 

um meio para ultrapassar esta dificuldade. 

 
 

Aluna C 

4 de Maio de 2022 
 

Não foi possível realizar esta sessão pois a aluna faltou à aula. 
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Sessão n.º 5 

Aluna A 

16 de Maio de 2022 

 

Esta sessão ficou marcada pela falta de estudo da aluna. A aluna começou a 

demonstrar várias dificuldades em todas as técnicas, e a nível de leitura também, 

parecendo que era a primeira vez que estava a interpretar a obra. Desta forma, a professora 

estagiária alertou a aluna que a apresentação final se estava a aproximar e era necessário 

estudo individual por parte da aluna.  

Ainda assim, a professora estagiária tocou a obra lentamente com a aluna, 

insistindo nos tópicos já abordados em sessões anteriores. 

 

Aluna B 

11 de Maio de 2022 

 

Nesta sessão foram abordadas individualmente outras duas técnicas: canto em 

simultâneo com toque e slaps/tongue ram. Estas técnicas são importantes para a melhoria 

da qualidade sonora e articulação. 

 A aluna tem demonstrado dificuldades em melhorar a sua qualidade sonora, não 

apresentando um som limpo. Assim, procede-se à realização do canto em simultâneo com 

toque, de modo a relaxar a garganta e aos slaps para auxiliar na ativação do diafragma.  

A obra já se encontra a progredir, desde a sessão anterior, havendo apenas 

pequenas dificuldades em técnicas como os slaps e slap tongue. 

 

Aluna C 

11 de Maio de 2022 
 

A aluna apresentou uma grande evolução relativamente à aula passada. A aluna já 

conseguiu interpretar a obra na sua totalidade sem paragens. Desta forma, foi trabalhada a 

técnica que a aluna mais sentiu dificuldades até agora no decorrer deste projeto: os slaps. A 

aluna tem vindo a realizar exercícios e já melhorou a sua execução significativamente. O 

único pormenor que lhe falta melhorar é a velocidade do ar e uma maior ativação do 

diafragma.  



112 

 

Desta forma, foram repetidos os exercícios realizados anteriormente, e também um 

novo exercício para auxiliar na ativação do diafragma: sem flauta, arfar rapidamente como 

se estivesse a imitar um cão. 

De seguida, quando a aluna repetiu a técnica depois deste exercício, a sua execução 

já apresentou melhorias. 

 

 

Sessão n.º 6 

Aluna A 

23 de Maio de 2022 

 

Esta sessão funcionou como ensaio geral para a apresentação final. A aluna interpretou a 

obra na sua totalidade, demonstrando uma evolução relativamente à sessão anterior.  

Assim que a aluna terminou, foram limados apenas os pormenores que faltavam, 

nomeadamente o tempo e as respirações. 

 

Aluna B 

18 de Maio de 2022 

 

A aluna B interpretou a obra na sua totalidade. Posteriormente, esta sessão incidiu 

novamente sobre a técnica de slap tongue.  

A aluna demonstra falta de atividade e articulação muito “mole”. Depois de várias 

tentativas, a professora estagiária sugeriu à aluna que se aproximasse do espelho para 

observar o movimento que a sua língua estava a fazer, que não estava correto. A aluna 

estava a deixar que língua se movimentasse até fora dos lábios, sendo que a língua deveria 

bater no palato, atrás dos dentes. A professora estagiária explicou isso à aluna várias vezes, 

pedindo sempre à aluna para se observar. Para além disso, a aluna realizou este exercício 

primeiramente sem a flauta e posteriormente com a flauta. 

Esta foi a última aula antes da apresentação final de projeto, portanto foram 

limados todos os detalhes antes da audição. 

 

Aluna C 

18 de Maio de 2022 

Esta foi a última aula antes da apresentação final de projeto. A aluna interpretou a 

obra de início ao fim, simulando a audição. Apesar da técnica de slaps ainda não estar na 
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perfeição, a aluna apresentou uma melhoria significativa e esforçou-se sempre por 

ultrapassar as suas dificuldades. A restante obra encontra-se muito bem interpretada. 

 

 

Anexo VII- Entrevista  
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Anexo VIII- Academia de Música de Paços de Brandão 
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Anexo IX- Professora Cooperante 
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Anexo X- Relatórios de aulas assistidas e lecionadas 

 

Aluna A 

 

RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 27-09-2021 1 19h00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno Instrumento 

Aluno A Flauta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão 

 

Conteúdos Recursos Materiais 

• Escala de Mi bemol maior, arpejo e 
terceiras 

• Estudo nº 10- Lyons  

• Le Frasier- Diot et Meunier 

• The little negro- C. Debussy 

• Flauta Transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreira de acrílico  

 

Descrição da aula 

Antes de começar a executar a escala, a aluna foi questionada sobre as alterações que a 
escala contém. Após ter consciência das especificidades da escala, a aluna começa-a a 
executar de cor, não demonstrado qualquer tipo de dificuldade. De seguida, são 
introduzidos ritmos e articulações diferentes na escala, nomeadamente a escala toda ligada, 
ligada de duas em duas, 4 ligadas/4 articuladas. Por fim, termina com o arpejo e terceiras. 
Seguidamente, interpreta o estudo nº 10 de Lyons de início ao fim, sendo que demonstra 
algumas dificuldades e inseguranças a nível técnico. Estas dificuldades, do ponto de vista da 
professora cooperante, estariam relacionadas com o nervosismo face à aula estar a ser 
assistida pela aluna estagiária. De modo a deixar a aluna mais à vontade, a professora 
cooperante toca em simultâneo com a aluna, o que acalmou de imediato a aluna. A 
professora aconselhou a aluna a ter mais atenção e cuidado com a sonoridade. 
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Por fim, nas peças, a aluna é novamente alertada para a qualidade do som e é na velocidade 
do ar nos agudos que demonstra mais dificuldade. Assim, foi pedido à aluna que executasse 
exercícios para auxiliar a ultrapassar este problema, nomeadamente tocar notas apenas 
com golpadas de ar, sem qualquer tipo de articulação. Após o exercício o som melhorou 
significativamente. 

 

Comentários/ observações 

Nesta aula destaca-se a melhoria da qualidade de som da aluna após fazer o exercício 
proposto pela professora. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 4-10-2021 2 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

 

 

 

Descrição da aula 

Por motivo de falta da aluna, esta aula não se realizou. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 11-10-2021 3 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Mi bemol maior, arpejo 

• Introdução às escalas menores  

• Le frasier- Diot et Meunier 

• Comme au temps de Bach- Diot et 
Meunier 

• Introdução ao flatterzung 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Piano  

• Banco de piano 

• Barreiras de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a escala de Mi bemol maior e o respetivo arpejo. De seguida, a 
professora inicia uma introdução à explicação das escalas menores, pois considera que a 
aprendizagem se torna mais fácil se o aluno compreender a construção da escala 
primeiramente de uma forma prática e posteriormente teórica. Deste modo, houve uma 
breve explicação da escala de ré menor natural (para facilitar a compreensão, pois contém 
poucas alterações) e depois a aluna interpretou a escala. O mesmo se repetiu para a escala 
menor harmónica e menor melódica. 
A segunda metade da aula contou com a presença da pianista, onde estava planeado 
trabalhar duas obras, o Comme au temps de Bach e Le frasier. Na primeira obra a aluna 
revelou falta de estudo, não conseguindo interpretar a obra de modo algum, o que tornou 
também impossível a junção com a pianista. A professora advertiu a aluna para repensar no 
seu método e estratégias de estudo em casa, pois as aulas não poderiam continuar a correr 
desta maneira. Na impossibilidade de interpretar esta obra, e de modo a aproveitar o tempo 
do acompanhamento, a aula segue-se com o Le frasier.  Devido a dificuldades da aluna, a 



121 

 

professora tentou auxiliar, entoando a melodia enquanto a aluna tocava. Ainda assim, a 
aluna não conseguiu interpretar a obra na sua totalidade de forma satisfatória. 

 

Comentários/ observações 

A aluna revela falta de estudo, o que impossibilita o cumprimento da planificação da aula e 
retarda os objetivos a alcançar. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 18-10-2021 4 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Fá Maior, arpejo 

• Escala de Ré menor, arpejo 

• Escala cromática 

• Estudo nº 10- Lyons 

• Le frasier- Diot et Meunier 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Espelho 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se novamente com uma explicação das escalas menores. Deste modo, foi 
esclarecida a fórmula das escalas menores e posteriormente a aluna foi questionada pela 
professora cooperante de modo a começar a perceber por si e a encontrar as relativas 
menores e as suas respetivas alterações. Depois de realizar esse esquema mental, 
interpretou as escalas sem problemas técnicos. Durante a escala cromática foi detetado um 
problema no polegar da mão direita, este encontrava-se demasiado para a frente, fazendo 
com que a aluna não conseguisse apoiar a flauta corretamente. A professora pediu à aluna 
para se deslocar até ao espelho, para observar e se consciencializar deste problema. 
No estudo nº10 de Lyons houveram problemas rítmicos, mais precisamente em sentir a 
pulsação do ritmo composto. Para resolver este problema, foi pedido à aluna que 
subdividisse o tempo, pensando assim à colcheia. Ainda assim isto não resultou, portanto, a 
professora sugeriu que a aluna solfejasse e só depois tocasse.  
Na peça houveram algumas dificuldades técnicas, mais precisamente na passagem de Mi 
para Lá agudo. Uma possível resolução deste problema seria através da repetição da 
passagem utilizando diferentes ritmos, nomeadamente galopes, galopes invertidos e 
ligaduras. Foi trabalhada também a questão do diafragma, utilizando o exercício de tocar 
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apenas com golpadas de ar e depois memorizar a ação eu o diafragma tinha quando fazia 
isso e mantê-la quando tocasse com articulação. 

 

Comentários/ observações 

Nesta aula a aluna ganhou consciência da importância do uso do diafragma. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 25-10-2021 5 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A  Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Sol Maior, arpejo 

• Escala de Mi menor, arpejo 

• Comme au temps de Bach- Diot et 
Meunier 

• Le frasier- Diot et Meunier 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

Descrição da aula 

Esta aula inicia-se pelo aquecimento, mais precisamente pela escala de Sol maior, a sua 
relativa menor e arpejos. A aluna dominou bem a técnica, mas houve problemas de som, 
nomeadamente o som “sujo” e problemas em executar as notas agudas. É pedido à aluna 
para relaxar mais a embocadura e exercer ação no diafragma como foi trabalhado na aula 
anterior. Com a chegada do pianista acompanhador, avança-se assim para a execução das 
peças. A obra comme au temps de Bach, à semelhança da aula anterior de 
acompanhamento, manteve-se igual. A aluna continua a revelar muita falta de estudo, o 
que a impossibilita de tocar com acompanhamento. Mesmo sem o acompanhamento, a 
aluna não consegue interpretar a obra, havendo diversos erros, desde notas erradas a 
ritmos errados, e um discurso musical não fluente, marcado por diversas pausas 
inesperadas. A aluna, uma vez mais, é advertida pela professora cooperante que lhe explica 
a importância do estudo em casa, e que a prova se está a aproximar e se continuar assim a 
peça não estará pronta a tempo. De seguida, avança-se para o Le Frasier. A obra iniciou-se 
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com um carácter distinto do pedido na obra, sendo que a aluna utilizou um carácter mais 
melancólico, com articulação pouco ativa. O que é pedido é exatamente o oposto, um 
carácter mais “saltitante”, com uma articulação mais curta. Com o fim do 
acompanhamento, iniciou-se uma recapitulação da aula. A aluna continua com as mesmas 
dificuldades, e sem o básico que seriam as notas e o ritmo corretos, torna-se praticamente 
impossível fazer música. Ainda assim, com o objetivo de melhorar o som da aluna, a 
professora pede-lhe para executar a técnica de flatterzung. Como era a primeira vez que a 
aluna fazia isto, a professora aconselha que execute primeiramente sem o instrumento, 
para entender bem o movimento que a língua tem que fazer, e só depois com a flauta. 
Curiosamente a aluna conseguiu melhor interpretar a técnica soprando no instrumento do 
que sem a flauta. Depois de corrigir o som, a professora tentou trabalhar aspetos ligados à 
musicalidade. Foi explicado à aluna a regra das ligaduras, ou seja, uma ligadura representa 
um diminuendo (a não ser que tenha escrito um crescendo na partitura) e deste modo, a 1ª 
nota é a mais importante das 4 semicolcheias.  
A aula termina com o discurso da docente que tenta fazer a aluna compreender a 
importância do estudo individual. 
 

 

Comentários/ observações 

A aluna demonstra várias dificuldades em responder de imediato ao que lhe é pedido. 
Mesmo em aula revela falta de atenção. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 1-11-2021 6 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A  Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

Descrição da aula 

Feriado. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 8-11-2021 7 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A  Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Dó maior, arpejo 

• Escala de Lá menor, arpejo 

• Estudo nº10- Lyons 

• Comme au temps de Bach- Diot et 
Meunier 

• Le frasier- Diot et Meunier 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Gravador 
 

 

 

Descrição da aula 

A aula inicia com a escala de Dó maior em duas oitavas. Sendo esta uma escala simples, sem 
alterações, a professora pede à aluna para repetir e acelerar a pulsação. Depois do arpejo 
que foi bem executado, seguem-se as escalas menores em duas oitavas. No decorrer da 
execução da escala, a aluna demonstra pouca projeção sonora nos agudos, sendo que a 
professora lhe pede para pensar em utilizar mais o diafragma, relaxar a embocadura e 
soprar mais. A escala menor harmónica foi tocada com uma pulsação mais lenta, 
demonstrando algumas dificuldades técnicas. Após várias tentativas, a aluna não conseguiu 
tocar a escala menor melódica. Posto isto, a professora questiona a aluna se tinha estudado, 
ao que ela responde afirmativamente, contudo a sua performance não o demonstrou. Mais 
uma vez, a discente é alertada que a prova se aproxima e que não está a demonstrar estudo 
suficiente para a conseguir realizar positivamente. Deste modo, a docente recapitulou a 
explicação teórica das escalas menores. 
No estudo mantiveram-se os mesmos problemas básicos de leitura, mais especificamente 
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ritmo e notas errados. A professora entoou e marcou a pulsação ao mesmo tempo que a 
aluna tocava. Como a discente ainda não compreendeu a unidade de tempo do estudo 
(semínima com ponto) foi necessário dar um passo atrás e tocar com a subdivisão. Como 
ainda não ficou claro, e de modo a assegurar-se que a aluna ia estudar de forma correta, a 
professora tocou em simultâneo com a aluna marcando a pulsação com o pé de forma 
audível, e gravou apenas o áudio e enviou para a aluna. 
Na obra Comme au temps de Bach, a aluna toca a primeira parte sem problemas. Já na parte 
seguinte, que é uma repetição do tema mas uma oitava acima, a aluna não consegue tocar e 
desiste de tentar. Uma vez mais é questionada como está a estudar, pois na verdade não 
está a demonstrar estudo, apresentando os mesmos problemas iniciais e não consegue 
evoluir. A professora insiste e tenta trabalhar esta secção, dividindo-a em secções mais 
pequenas e solfeja ao mesmo tempo que a aluna toca. Apesar disto, a discente ainda 
demonstra dificuldades em executar a passagem, sendo que o maior problema vem da 
dificuldade da execução das posições corretas das notas da terceira oitava. Como não estava 
a ser produtivo a professora decide avançar com a aula para o le frasier. À semelhança da 
aula passada, o carácter da obra que a aluna tocou não é o pedido. Para além disto, está a 
acrescentar ligaduras e portatos quando o carácter da obra é curto, stacatto, saltitante.  
Por fim, a professora escreve no caderno da aluna as passagens mais difíceis da primeira 
obra e aconselha que sejam repetidas pelo menos 3 vezes cada uma, articulado, e depois 3x 
ligado. 
 

  

Comentários/ observações 

A aluna não demonstra estudo uma vez mais, e as aulas são passadas a fazer o trabalho de 
estudo que deveria ter sido feito em casa. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 15-11-2021 8 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A  Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Dó maior, arpejo 

• Escala De Lá menor, arprejo 

• Estudo nº10- Lyons 

• Comme au temps de Bach- Diot et 
Meunier 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Le 129rasier- Diot et Meunier 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 
 

 

Descrição da aula 

A aula começou com a escala de Dó maior em duas oitavas e o seu respetivo arpejo. Não 
houveram quaisquer dificuldades, apenas foi pedido para soprar mais, para aumentar a 
projeção sonora. Antes de iniciar a escala menor harmónica, a aluna disse à professora quais 
eram as alterações da escala, de modo a clarificar antes de começar a executar. Uma vez 
mais, a professora pediu para a aluna soprar mais, levantar a cabeça e pensar na letra “O” 
de modo a melhorar a qualidade sonora. 
Antes da aluna iniciar o estudo comentou com a professora que tinha adicionado uns 
sustenidos na partitura enquanto estudava em casa, ao que a docente reage com um elogio 
perante esta atitude. É notória uma grande evolução desde a aula anterior, principalmente a 
nível da compreensão da pulsação do tempo composto. No final do estudo, a professora 
parabeniza a aluna e sente-se orgulhosa por a aluna finalmente aproveitar e utilizar as suas 
capacidades.  
A aula segue-se assim com a peça Comme au temps de Bach. Na primeira parte, que 
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apresenta o tema nos graves, a aluna não demonstra dificuldades. Na transição para a 
segunda parte que é mais complexa, a aluna lança um pequeno suspiro que revela medo de 
interpretar esta parte. Nesta segunda parte, os problemas continuam, o que causa 
preocupação á docente pois a prova realizar-se-á em quinze dias. Desta feita, a professora 
não teve outra opção senão alterar o repertório. A obra que irá substituir o Comme au 
temps de Bach é o Brian Boru’s March. No decorrer da obra, a professora cooperante pede à 
aluna que comece a introduzir as apogiaturas na obra. A única dúvida que surgiu foi a 
secção que contém mais notas agudas e as apogiaturas. Assim, a professora pede à aluna 
que repita essa passagem uma vez mais. A discente revela dificuldades da passagem de lá 
médio para lá agudo, e a docente pede-lhe que repita várias vezes apenas essas duas notas. 
Essa tarefa foi bem sucedida por parte da aluna. Posteriormente, a aluna interpreta 
novamente a passagem completa. Por fim, a professora pede-lhe que reveja esse pormenor 
em casa e que aumente a pulsação. 
Para terminar a aula, a aluna toca o Le Frasier que é outra opção para substituir a peça a 
alterar. Uma vez mais, quando surgem as notas agudas a pulsação da aluna torna-se 
inconstante devido á dificuldade que a aluna tem em executar as posições dessa oitava. A 
professora pede-lhe que faça ritmos nessas passagens, mais precisamente três ligadas e 
uma articulada, galopes, galopes invertidos e ligaduras de 4 em 4 notas. Após algumas 
repetições a aluna consegue tocar a passagem sem dificuldade. 
 

 

Comentários/ observações 

A aluna começou por demonstrar estudo nesta aula, mas que infelizmente não foi suficiente 
para cumprir com o programa previamente definido para a prova. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 22-11-2021 9 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A  Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Dó maior, arpejo 

• Escala De Lá menor, arprejo 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Estudo nº10- Lyons 
 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou com a escala de Dó maior em duas oitavas e o respetivo arpejo. Seguiu-se com 
as escalas menores, sendo que houve apenas um erro na descida da escala melódica, a 
aluna tocou igual á subida. A professora avisou-a do erro e a aluna corrigiu-o 
imediatamente. 
De seguida, interpretou o Brian Boru’s March com acompanhamento da pianista. A aluna 
apresentou pouca energia e uma articulação que não era a pedida na peça, o que estava a 
fazer com que a aluna atrasasse o tempo. Posto isto, a professora pediu-lhe para articular 
mais as notas e pensar num carácter mais “saltitante”. Após trabalhar esse aspeto, tocou 
novamente de início ao fim com a pianista. 
No estudo nº10 de Lyons houve um retrocesso em relação à aula anterior. A aluna 
apresenta novamente problemas de ritmo e de notas erradas. Com isto demonstrou falta de 
estudo, não conseguindo manter nem melhorar o que foi proposto na aula anterior. 
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Comentários/ observações 

A aluna apresenta alguma dificuldade em responder imediatamente áquilo que lhe é 
pedido. Contudo esta aula conseguiu fazê-lo a maioria das vezes, apesar de não ser de 

imediato.  
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 29-11-2021 10 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A  Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

Descrição da aula 

Por motivo de doença, não foi possível à professora estagiária assistir a esta aula. Por este 
motivo, não existem dados suficientes para a elaboração do relatório de aula. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 6-12-2021 11 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A  Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Si bemol Maior, arpejo. 

• Escala de sol menor, arpejo 

• Escala cromática de si bemol 

• Estudo nº 11- Lyons  

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 
 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Metrónomo   
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com uma conversa sobre a prova que a aluna realizou na semana anterior, 
e continuou com a escala de Si bemol maior em duas oitavas e o respetivo arpejo. No 
arpejo, a aluna demonstrou dificuldade na passagem de fá para si bemol agudo, então a 
professora cooperante pediu-lhe para repetir essa passagem várias vezes seguidas até se 
tornar fácil. De seguida, a aula continua com as escalas menores, nas quais a aluna 
demonstrou dificuldades. O seu nível de atenção diminuiu, não conseguindo tocar a escala 
corretamente. A aluna não percebia em que nota acabava a escala, continuando a tocar, 
nem tinha em mente as alterações presentes em cada escala, sendo necessário a professora 
cooperante estar sempre a entoar a escala, dizendo o nome das notas e as alterações. 
Por fim, a aluna tocou a escala cromática toda articulada, sendo que existiram algumas 
notas trocadas que foram devidamente corrigidas pela professora.  
Antes de iniciar o estudo, a professora questiona a aluna se esta entende bem o ritmo 
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sincopa, ao que a aluna responde “mais ou menos”. Assim, a aluna começa a tocar o estudo, 
apresentando diversas dificuldades nas passagens cromáticas. A professora pede-lhe que 
estude melhor, e que volte a trazer o estudo na próxima aula. 
De seguida interpreta a peça Brian Boru’s March, que irá tocar na próxima audição de dia 
11/12. A aluna afirma que já sabe tocar a obra de cor, mas após algumas hesitações a 
professora pede-lhe que toque a primeira vez com partitura, e que de seguida volte a tentar 
de memória. A aluna demonstra muita instabilidade na pulsação quando passa de um tema 
para outro. A professora alerta que não podem existir essas hesitações, pois o piano vai 
prosseguir com o tempo. Assim, a professora pede à aluna para tocar novamente, mas desta 
vez com metrónomo. Ao início a aluna demonstrou dificuldades em acompanhar o tempo 
do metrónomo, devido á articulação não estar curta. A professora cooperante alertou a 
aluna para corrigir isso, e a aluna melhorou automaticamente.  
Por fim, a aluna tocou a obra de memória, mas ainda com o metrónomo. 

 

Comentários/ observações 

A aluna apresentou problemas em manter a pulsação, e a utilização de metrónomo foi uma 
mais-valia. A aluna foi aconselhada a utilizar o metrónomo sempre que estudar esta peça até 

à audição. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 13-12-2021 12 19:00 30 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Si bemol maior, arpejo 

• Escala de sol menor, arpejo 

• Escala cromática  

• Estudo nº11- Lyons 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 
 

 

 

 

Descrição da aula 

Esta aula teve a duração de apenas 30 minutos devido à audição de Natal iniciar às 19:30. A 
aluna começou pela escala de Si bemol maior toda articulada. De seguida tocou o arpejo em 
staccato também. Na escala menor natural a aluna parecia confusa, não sabendo qual era a 
nota final da escala, continuando até ao si bemol. A professora interrompe e pede-lhe que 
corrija isso. Na escala menor harmónica e melódica apesentou algumas hesitações, que 
foram corrigidas pela professora. Por último, a aluna apresentou dificuldades a nível de 
estabilidade de tempo e notas erradas na escala cromática. A professora entoou enquanto a 
aluna tocava de modo a ajudá-la. De seguida, no estudo nº 11 de Lyons, a aluna não estava 
a executar as ligaduras que estavam escritas na partitura, fazendo o estudo todo em 
staccato. A professora cooperante pediu-lhe que tivesse mais cuidado na leitura do estudo e 
que fizesse as articulações pedidas. O estudo contém muitas passagens cromáticas, onde a 
aluna revelou mais dificuldade. A professora dividiu o estudo em secções, e trabalhou-as de 
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modo a melhorar a performance da aluna. Antes de terminar a aula, a professora alertou a 
aluna que era necessário escolher já estudos e peças para a prova de Fevereiro.   

 

Comentários/ observações 

A aluna apresentou alguma falta de concentração nesta aula. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 10-1-2022 13 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Fá Maior, arpejo 

• Escala cromática 

• Comme au temps de Bach- Diot et 
Meunier 

• Estudo nº 16- Lyons 

• Estudo nº 20 Lyons 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano  

• Banco de piano 
 

 

 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a escala de Fá Maior que a aluna tocou corretamente, sem nada a 
acrescentar. Posteriormente, na escala cromática a aluna apresentou diversas dificuldades, 
sendo que não conseguiu manter a estabilidade de tempo devido às notas incorretas. A 
professora questionou a aluna de que maneira é que estava a pensar para executar esta 
escala, ao que a aluna responde que pensa em bemóis na subida da escala. A professora 
aconselha a aluna a estudar primeiramente muito bem com a partitura de modo a 
interiorizar bem a escala. 
Com a chegada da pianista, avança-se para uma das peças a abordar neste período, Comme 
au temps de Bach. A professora cooperante pede á aluna para dar entrada á pianista para 
começarem, mas a aluna não foi clara, e a pianista não conseguiu entrar. A aluna repete a 
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entrada e começam a tocar. A primeira parte da obra foi interpretada corretamente, com os 
ritmos e notas corretos. Para uma primeira abordagem, isto é o mais importante. Na 
segunda parte da obra, que é a repetição da primeira uma oitava acima, a aluna não 
consegue tocar. A professora cooperante toca com ela de modo a ajudar a aluna a guiar-se, 
mas esta apresenta várias dificuldades. A professora questiona a aluna porquê que a 
passagem não está a sair, quais são as suas dúvidas. A aluna não sabe responder a isso, o 
que demonstra falta de estudo. A professora adverte a aluna para dedicar algum tempo de 
estudo a esta obra, pois está longe de estar minimamente preparada. Ainda assim, a 
professora cooperante pede à pianista para tocarem lentamente por secções. Iniciaram pela 
parte do allegro, sendo que a aluna tocou sozinha com o piano, e com as indicações da 
professora cooperante. De seguida, passam para a 2ª secção e as dúvidas permanecem. A 
professora explica uma vez mais à aluna como se deve fazer o seu estudo, ou seja, não pode 
ignorar as passagens com problemas, deve assim focar-se nessas passagens e dedicar algum 
tempo a limá-las.  
Quando o tempo de acompanhamento termina, a professora continua a trabalhar estas 
passagens com a aluna. 
Antes de iniciarem os estudos, a professora pergunta que tonalidade está escrito o estudo. 
A aluna demora algum tempo a responder, mas afirma que a o estudo está em lá menor. A 
professora acrescenta que se baseia na escala de lá menor melódica, de modo a ser mais 
fácil a aluna dar um contexto às alterações que vão surgindo no estudo. 
Não foi necessário fazer grandes correções à aluna neste estudo, apenas clarificar algumas 
passagens de notas que eram mais difíceis de controlar. 
O estudo seguinte, o número vinte, não se encontrava tão bem estudado como o anterior. A 
aluna começou a tocar sem as alterações. No seguimento do estudo, as notas erradas 
continuaram, assim como os ritmos errados. A professora entoou o estudo ao mesmo 
tempo que a aluna tocava, de modo a auxiliar. Quando terminou, a professora alertou a 
aluna que no final do estudo há um acelerando, que só é possível fazer quando as notas e as 
passagens estiverem bem clarificadas. Para terminar a aula, a professora toca o estudo em 
conjunto com a aluna. 

 

Comentários/ observações 

A aluna demonstrou pouca preparação para esta aula. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 17-1-2022 14 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Sol Maior, arpejo 

• Escala cromática 

• Estudo nº 20 Lyons  

• Estudo nº 16- Lyons 

•  Comme au temps de Bach- Diot et 
Meunier 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 
 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 
 

 

 

 

Descrição da aula 

Esta aula foi lecionada por uma professora substituta, pois a professor cooperante 
encontra-se a cumprir o isolamento profilático. Deste modo, a aula iniciou-se com a escala 
de Sol maior em duas oitavas e o respetivo arpejo. De seguida, a professora questiona a 
aluna sobre qual é a relativa menor de Sol maior. A aluna responde corretamente e começa 
a executar a escala menor natural. De seguida toca a escala menor harmónica, mas parou 
antes do mi bemol agudo. A professora questiona-a se sabe como se faz o mi bemol agudo, 
ao que a aluna responde negativamente. A professora explica-lhe a posição correta e pede-
lhe para interpretar a escala de novo. A escala menor melódica e a cromática contaram 
também com irregularidades no tempo e notas erradas. A professora pede-lhe que toque a 
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escala cromática com o ritmo de notas ligadas de duas a duas. 
De seguida, a aluna toca o estudo nº 20 de Lyons. Durante a sua execução a professora vai 
interrompendo para corrigir as notas erradas. Assim que termina, a professora dá o 
feedback à aluna, no qual pede para aumentar a velocidade do estudo, pois não está a soar 
fluido. Para além disso, alerta a aluna para as diferenças de dinâmicas. De seguida, trabalha 
o estudo com a aluna, por partes, exemplificando também tocando. 
A aluna toca o estudo nº 16 de início ao fim. Houve falta de coerência no tempo durante o 
estudo, devido às dificuldades técnicas. No final, a professora trabalhou algumas secções do 
estudo com a aluna. De seguida, a aluna interpreta o Comme au temps de Bach. A 
professora interrompe no final da primeira parte pedindo à aluna para tocar a parte dos 
agudos, onde tinha mais dificuldades, sem ligaduras. A professora cooperante tinha escrito 
uns exercícios no caderno da aluna, que se baseavam nesta passagem que a aluna apresenta 
mais dificuldades. O exercício consiste em notas agudas, ligadas duas a duas. Sendo que a 
professora pediu para repetir cada par de notas duas vezes. Quando terminou o exercício, 
voltou a tocar a passagem para de seguida irem para a próxima secção, o vivo. Depois de 
tocar a primeira vez, a professora pede-lhe para repetir mais rápido e mais curto. 
Por fim, a aluna toca o Brian Boru’s March. Quando terminou, a professora perguntou à 
aluna o que tinha achado. Depois ressalta o que a professora cooperante tinha escrito na 
partitura, “saltitante”.  A professora pede-lhe que repita, mas desta vez mais curto e mais 
andante. Antes da aula terminar, a aluna repete a obra uma vez mais. 

 

Comentários/ observações 

A aluna continua a demonstrar muita falta de estudo, não apresentando evolução de uma 
aula para a outra. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 24-1-2022 15 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

 

 

Descrição da aula 

Não foi possível reunir dados suficientes para a realização deste relatório pois a aluna 
estagiária encontra-se em isolamento profilático. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 31-1-2022 16 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Dó Maior, arpejo 

• Escala de Lá menor, arpejo  

• Escala cromática 

• Estudo nº 20- Lyons 

• Estudo nº16- Lyons 

• Comme au temps de Bach- Diot et 
Meunier 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 
 

 

 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a escala de Dó Maior e o respetivo arpejo. De seguida, a aluna 
descobriu a relativa menor e executou a escala de lá menor natural sem dificuldades. Já na 
escala menor harmónica, a aluna tocou sem alterar o sétimo grau. A professora questionou 
a aluna qual era a alteração da escala harmónica e a aluna mostrou-se indecisa entre o 6º e 
7º graus. Após a explicação da professora, a aluna interpreta a escala menor harmónica e 
menor melódica. Por fim, toca o apejo de lá menor. Para finalizar o aquecimento, a aluna 
toca a escala cromática em duas oitavas em staccato. Surgem algumas dificuldades no 
staccato nas notas graves. No estudo nº 20, a professora pediu à aluna para ter alguma 
atenção ao ritmo e ao tempo do estudo, que se encontrava pouco constante. No final do 
estudo a aluna demonstrou dificuldades numa passagem cromática com acelerando. A 
professora cooperante sugeriu que se trabalhasse a passagem dividindo em partes mais 
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pequenas. Começou por tocar lentamente, e de seguida tocou-a de cor algumas vezes. Este 
trabalho minucioso foi realizado ao longo de toda a passagem. No final houveram alguns 
problemas de digitação na passagem de mi-fá-mi. De modo a resolver este problema, a 
professora pediu à aluna para se colocar em frente ao espelho e repetir a passagem várias 
vezes. Juntas perceberam que o problema vinha do polegar da mão direita, que por não 
estar colocado corretamente, estava a entortar os restantes dedos, complicando a 
digitação. No estudo nº 16 foram apenas alteradas algumas dinâmicas. Por fim, a aluna 
interpretou a obra Comme au temps de Bach. De facto, a aluna apresentou uma grande 
evolução relativamente às aulas anteriores, sendo que recebeu vários feedbacks positivos 
por isso, o que a deixou ainda mais motivada. 

 

Comentários/ observações 

A aluna demonstrou uma grande evolução relativamente a todos os conteúdos, o que indica 
que houve estudo em casa.  
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 7-2-2022 17 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Sol Maior, arpejo 

• Escala de Mi menor, arpejo  

• Escala cromática 

• Comme au temps de Bach- Diot et 
Meunier  

• Valse gracieuse- Wilhelm Popp 

• Estudo nº 20- Lyons 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano  

• Banco de piano 
 

 

 

 

Descrição da aula 

Esta é a última aula antes da prova. A aula inicia-se com uma conversa acerca da escolha dos 
conteúdos que vão sair na prova. Essa escolha foi realizada através de um sorteio. Desta 
feita, a aluna começa por interpretar a escala que irá tocar na prova, Sol maior. Para tocar a 
escala a um andamento mais rápido, a professora aconselhou a aluna a fazer uma pequena 
paragem em cada nota sol. De seguida, interpreta o respetivo arpejo e as escalas menores. 
Surgiram algumas dificuldades no que diz respeito às respetivas alterações próprias das 
escalas. Para finalizar o aquecimento, a aluna toca a escala cromática toda articulada. De 
seguida, a professora pede à aluna para repetir a escala cromática com a articulação das 
notas ligadas de duas a duas.  
Com a chegada do pianista acompanhador, a aluna interpreta a obra Comme au temps de 
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Bach. O som da aluna e a afinação estavam bastante satisfatórios, e houve apenas pequenas 
hesitações por parte da aluna nos agudos. A professora cooperante aconselha a aluna a 
reduzir ligeiramente o tempo nos agudos, de modo a que a passagem fique mais 
confortável. A segunda parte do allegro correu muito bem, havendo apenas uma diferença 
no som, que teve diretamente ligado com a alteração da postura da aluna. De seguida, a 
professora cooperante entrega à aluna a nova peça que irá começar a trabalhar a seguir à 
prova, tocando uma vez a obra para a aluna ficar com uma ideia e começar a estudá-la em 
casa. Como não surgiram dúvidas, passaram para a execução do estudo nº 20 de Lyons. À 
semelhança da aula anterior, surgiram algumas dificuldades na parte final do estudo, no 
acelerando. Dividiu-se novamente a passagem por pequenas secções de duas em duas notas 
e repetiu-se essas secções diversas vezes e com diversos ritmos diferentes.   
Antes de terminar a aula, a aluna fez uma recapitulação à obra Comme au temps de Bach 
para limar apenas alguns pequenos pormenores relativos à sua musicalidade e 
interpretação. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 14-2-2022 18 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Sol Maior, arpejo 

• Escala de Mi menor, arpejo  

• Escala cromática 

• Estudo nº 20- Lyons 

•  Comme au temps de Bach- Diot et 
Meunier  

 

 

 

 

Descrição da aula 

Prova de avaliação relativa ao primeiro semestre. Esta prova contou com a presença de júri 
e a aluna interpretou os conteúdos acima mencionados. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 21-2-2022 19 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Estudo nº 22- Lyons 

• Exercício nº 4- Paul Taffanel 

• Spanischer Tanz- Wilhelm Popp 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 
 

 

 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com uma conversa com a aluna acerca da prova da semana passada, onde 
a professora deu o seu feedback acerca da mesma e falaram sobre a nota. Para além disso, a 
professora refere que o objetivo durante estes meses passou pela conquista de um bom 
som e uma vez que já o conseguiu alcançar, agora o objetivo altera-se e passa pela aquisição 
de uma boa técnica. 
De seguida, a aluna fica a estudar o estudo nº 22 de Lyons, enquanto a professora vai tirar 
fotocópias dos exercícios de Taffanel. Assim que regressa, pede à aluna para interpretar o 
estudo e como não houveram muitas correções a fazer, foi possível corrigir a aluna no 
momento e não parar o estudo e recomeçar novamente. Assim que terminam, a professora 
explica à aluna no que consistem os exercícios de Taffanel, mais precisamente a estrutura 
do exercício nº 4. Desta feita, iniciam a leitura do mesmo juntas, passando por várias 
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tonalidades e alterando a articulação. De seguida, a professora mostra à aluna os diversos 
áudios de acompanhamento deste exercício à aluna. Este acompanhamento é muito 
interessante pois ajuda os alunos a terem mais gosto em tocarem estes exercícios de 
técnica.  
Posteriormente, iniciam uma pequena leitura da nova obra Spanischer Tanz com 
acompanhamento. No final, a professora aconselha a aluna no seu estudo em casa a ler a 
obra à semínima e só depois passar para a mínima.  
Antes da aula terminar, iniciam a leitura de outra obra, Valse gracieuse. A professora pede 
primeiro à aluna para se dedicar à obra Spanischer Tanz uma vez que há audição já no dia 1 
de Abril. 

 

Comentários/ observações 

A professora mostra-se orgulhosa pela prestação da aluna na prova, e acredita que na 
próxima poderá fazer ainda melhor. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 28-2-2022 20 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

 

 

Descrição da aula 

A aluna faltou. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 7-3-2022 21 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício nº 4- Paul Taffanel 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 

• Banco de piano 

 

 

 

Descrição da aula 

A aula inicia-se com o exercício nº 4 de Paul Taffanel. Após a aluna acabar as tonalidades 
que estavam marcadas para esta aula, a professora estagiária trabalha o exercício com a 
aluna, onde esta teve mais dificuldades, ou seja, nas notas agudas. São também trabalhadas 
passagens de uma nota para outra isoladamente, e de seguida repete a passagem completa 
com diferentes articulações.  
Com a chegada do pianista, a aluna interpreta a obra Valse gracieuse. Como na semana 
passada a aluna não teve aula, a professora estagiária tocou em conjunto com a aluna de 
modo a ajudar especialmente a manter o tempo. O início da obra correu bastante bem, 
havendo apenas pequenos ritmos trocados, mas que a aluna rapidamente corrigiu, ao ouvir 
a professora. Já na segunda parte da obra, a valsa, surgiram mais dificuldades relacionadas 
com notas e ritmos errados. A aluna pede para o pianista tocar novamente a uma 
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velocidade mais reduzida. Desta feita, a aluna já conseguiu melhorar alguns destes aspetos. 
Ainda assim, este trabalho realizado trata-se de um trabalho mais precário, uma vez que só 
são corrigidos notas e ritmos e ainda não é possível trabalhar questões relacionadas com a 
musicalidade e interpretação da obra. Já o final da obra, a aluna não conseguiu tocar, mas a 
professora estagiária continuou a tocar com o pianista, de modo a dar a conhecer a obra 
melhor à aluna. Assim que termina o acompanhamento, a professora retira algumas dúvidas 
que a aluna tinha e trabalham juntas esta parte da valsa.   

 

Comentários/ observações 

O trabalho realizado nesta aula consistiu na leitura do novo repertório.  
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 14-3-2022 22 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício nº 4- Paul Taffanel 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

 

 

Descrição da aula 

A aula inicia-se com o exercício nº 4 de Paul Taffanel. A aluna começa na tonalidade de Dó 
Maior e vai até ré menor. O exercício é executado numa pulsação mais lenta, confortável 
para a aluna e em legato nas escalas maiores e staccato nas menores. Surgiram algumas 
dificuldades especialmente nas escalas menores, e a professora explicou e escreveu 
também na partitura sinalizações para a aluna não errar. Nesta aula, a professora pede à 
aluna para trazer o estudo para a próxima aula pois a audição está a aproximar-se e ainda é 
necessário muito trabalho na obra valse gracieuse. Logo no início da obra, a aluna apresenta 
uma articulação diferente daquela que é pedida, então a professora tenta explicar-lhe que a 
sua língua está a fazer o movimento errado, ficando em cima em vez de regressar abaixo. 
Este movimento corta a direção da frase, separando as notas umas das outras, quando a 
articulação é “du-du-du”. Como a aluna não melhorou após esta explicação, a professora faz 
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uma analogia de modo à aluna conseguir visualizar o que é pretendido. Desta feita, a 
professora assemelha a articulação a uma fábrica de salsichas, sendo que a articulação é 
uma faca que vai de cima para baixo e separa as salsichas. Esta analogia resultou 
imediatamente para a aluna. Foi realizado um trabalho pormenorizado nesta obra, limando 
todos os aspetos que eram precisos melhorar. Para além disto, já foi possível começar a 
trabalhar aspetos relacionados com musicalidade e interpretação da obra. Por fim, a aluna 
interpreta a obra na sua totalidade juntamente com o áudio de acompanhamento. 
 

 

Comentários/ observações 

A aluna apresenta evolução na obra relativamente à aula passada. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 21-3-2022 23 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício nº 4- Paul Taffanel 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

• Piano 

• Banco de piano 

 

 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a montagem e afinação do instrumento. De seguida, a aluna toca o 
exercício nº 4 de Paul Taffanel, até à tonalidade de Si bemol Maior. O exercício é executado 
à semelhança da aula anterior, com diferentes articulações. A aluna apresenta alguma 
melhoria relativamente às relativas menores. Por fim, a aluna repete o exercício juntamente 
com o áudio de acompanhamento.  
O restante tempo da aula foi dedicado à obra, Valse gracieuse. Relativamente ao carácter, já 
está mais adequado assim como a articulação. Depois de tocar a obra na sua totalidade, a 
professora cooperante e a aluna fazem um trabalho mais pormenorizado, trabalhando as 
passagens que mais precisavam a nível rítmico e de notas. A nível da interpretação foram 
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trabalhadas acima de tudo dinâmicas e respirações. Com a chegada do pianista 
acompanhador, a aluna toca a obra na sua totalidade juntamente com a professora, uma 
vez que ainda não está completamente segura. Assim que o acompanhamento termina, a 
professora sugere rever alguns pormenores que não resultaram tão bem com o 
acompanhamento.  

 

Comentários/ observações 

O trabalho realizado nesta aula foi semelhante ao trabalho realizado na aula passada. A 
aluna vai apresentando evolução de umas aulas para as outras. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 28-3-2022 24 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício nº 4- Paul Taffanel 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas 

 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 

• Banco de piano 

 

 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com o exercício nº 4 de Paul Taffanel até á tonalidade de ré menor. A aluna 
não apresentou dificuldades técnicas e já apresenta domínio do exercício. A professora 
estagiária relembrou a aluna que é importante o estudo deste exercício todos os dias e para 
a aluna não o deixar de lado pois é provável que o tenha que tocar no próximo fim de 
semana numa masterclasse com o professor Nuno Inácio. 
Esta aula conta com o acompanhamento de uma nova pianista de acompanhadora e será o 
último ensaio até á audição que se irá realizar no fim de semana. Assim, a aluna toca a obra 
e verificou-se uma regressão no trabalho relativamente à aula passada. As professoras 
estagiária e cooperante conversam com a aluna, mostrando-se preocupadas pois todo o 
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trabalho que tinham realizado na aula anterior foi esquecido. Houve problemas 
relacionados com a articulação, notas, andamentos e acima de tudo a musicalidade havia-se 
perdido. Desta feita, começou-se a trabalhar novamente esses aspetos com a aluna. No 
decorrer desse trabalho foi necessário melhorar o staccato simples da aluna que estava 
bastante lento. Foram feitos diversos exercícios para auxiliar, principalmente exercícios para 
trabalhar o diafragma e posteriormente focou-se na posição da língua e na forma de 
articulação. Com a chegada da pianista acompanhadora a aluna interpreta a obra 
juntamente com a professora estagiária. Foi necessário clarificar bem as mudanças de 
tempo, sendo essa uma das dificuldades encontradas neste ensaio. Outro aspeto que a 
aluna foi constantemente chamada á atenção foi a questão da afinação, sendo que deixava 
cair os finais de frase, ficando muito baixa. Para terminar, a aluna repetiu a obra na sua 
totalidade desta vez apenas com a pianista acompanhadora. Por fim, a professora entregou 
a versão com técnicas estendidas do Brian Boru’s March, e como a aula já estava a terminar, 
exemplificou a obra para que a aluna saiba como estudar em casa e trazer na próxima aula. 

 

Comentários/ observações 

A aluna apresentou regressões relativamente à aula anterior, o que dificultou muito o 
trabalho realizado nesta aula. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 4-4-2022 25 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mary had a little lamb nº1, 
Variação- Toshio Takahashi, Suzuki 
nº1 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

• Spanicher tanz- Popp 

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a montagem e afinação do instrumento. De seguida, a aluna pediu 
para tocar a variação da Mary para a professora estagiária, e trabalharam um pouco a 
variação. O trabalho feito baseou-se em explicar à aluna a teoria associada áquilo que ela 
está a tocar, ou seja, quando surge uma escala ou arpejo, a aluna saber o que a passagem é 
e qual a tonalidade. Depois de clarificar estes aspetos, a leitura da aluna tornou-se mais 
fluída. Ainda assim, a aluna precisa de rever melhor este conteúdo em casa. 
De seguida, a aula prossegue conforme a planificação, com a obra Valse gracieuse. A aluna 
irá interpretar a obra numa Masterclasse no próximo fim de semana, e portante a maior 
parte do tempo desta aula, foi dedicada à mesma. Como a parte técnica já se encontrava 
pronta, foi possível trabalhar vários detalhes, tal como a articulação, respirações, fraseado, 
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interpretação e acima de tudo a qualidade sonora. A aluna apresentou dificuldades nas 
notas agudas, fechando muito o som e fazendo bastante pressão na embocadura. Após a 
professora estagiária sugerir alguns exercícios para trabalhar o diafragma, foi também 
necessário aliviar a tensão que a aluna fazia na embocadura. Assim sendo, a professora 
estagiária pediu à aluna para pensar em “O”, e criar mais espaço na boca. Como essa 
explicação não pareceu resultar, foi pedido à aluna para imaginar que está a soprar as velas 
do seu bolo de aniversário. Posto isto, a aluna soprou (sem a flauta), contudo a sua 
embocadura encontrava-se fechada e o espaço na boca ainda muito reduzido. Assim, a 
professora estagiária pediu à aluna para imaginar que o bolo era enorme e possuía inúmeras 
velas, portanto era necessário a aluna soprar bastante e com as bochechas cheias de ar. 
Após esta sugestão, a aluna conseguiu automaticamente relaxar a embocadura, e quando 
colocou a flauta para tocar, a diferença foi enorme e ela mesma notou isso. Após terminar a 
obra, inicia-se a leitura da obra Spanicher tanz. A obra foi executada muito lentamente, a 
pensar na subdivisão ternária. A aluna e a professora estagiária tocaram a obra juntas e a 
professora foi apontando na partitura algumas alterações para que a aluna estude 
corretamente durante as férias, e não o faça com notas erradas. Antes da aula terminar, a 
aluna executa o arranjo da obra Brian Boru’s March feito pela professora estagiária pela 
primeira vez. Toca a obra na totalidade, e de seguida são trabalhadas isoladamente as 
técnicas que a aluna mostrou mais dificuldade. 

 

Comentários/ observações 

Esta aula teve como objetivo preparar melhor a aluna para a Masterclasse, assim como 
começar a ler novo repertório. A aluna mostrou-se interessada e empenhada em realizar 

todos os exercícios propostos pela professora estagiária. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 25-4-2022 26 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

 

Descrição da aula 

Feriado.  

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 2-5-2022 27 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Ré Maior, arpejo 

• Escala de si menor, arpejo 

• Escala cromática 

• Estudo nº 22- Lyons  

• Spanicher tanz- Popp  

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas  

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
 

 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a montagem e afinação do instrumento. O aquecimento iniciou-se 
pela escala de Ré maior e o seu respetivo arpejo, que a aluna interpretou em duas oitavas e 
em staccato. De seguida, nas escalas menores a aluna apresenta dificuldades relativamente 
às posições das notas de terceira oitava, nomeadamente lá, si bemol e si. A aluna interpreta 
as escalas menores com o auxílio da partitura e muito lentamente. Contudo, os problemas 
nessas notas foram recorrentes, e portanto, a professora estagiária decidiu isolar essas 
passagens e pedir à aluna para as repetir várias vezes lentamente. De seguida, foi pedido à 
aluna para executar novamente as escalas, e foi possível observar uma melhoria. Por fim, a 
aluna executa a escala cromática lentamente em staccato. A professora estagiária pede 
aconselha a aluna a estudar melhor esta escala, especialmente a menor harmónica, 
melódica e aumentar a velocidade da escala cromática. 
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A aula prossegue com o estudo nº 22 de Lyons. Surgiram algumas instabilidades rítmicas, e, 
portanto, a professora estagiária trabalha o estudo tocando em conjunto com a aluna. 
Foram trabalhadas com diferentes ritmos as passagens que necessitavam de mais cuidado, e 
também definidas as respirações, segundo as capacidades da aluna. O estudo é simples, 
baseando-se em escalas ou arpejos, e sempre que a aluna tinha dificuldade em alguma 
passagem, a professora estagiária pedia-lhe para pensar sobre o que aquilo era (ex: um 
arpejo), e tocar sem a partitura. Este exercício ajudou a aluna a ultrapassar os problemas de 
leitura que estavam a surgir. Após se terminar a leitura do mesmo, é pedido à aluna para 
começar a pensar no estudo a dois, para ficar a um andamento mais fluído.  
De seguida, a aluna interpreta a obra juntamente com a professora estagiária, onde foi 
possível fazer uma melhoria da leitura, e trabalhar as passagens que precisavam. A aluna 
teve várias dificuldades a nível rítmico, que foram devidamente trabalhadas também. 
Por fim, é trabalhada a obra Brian Boru’s March. A aluna demonstrou uma boa evolução, 
conseguindo já executar a maioria das técnicas. 

 

Comentários/ observações 

Nesta aula foram trabalhados os conteúdos para a próxima prova e a nova obra que faz 
parte da implementação do projeto da professora estagiária.  
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 9-5-2022 28 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas  

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Piano  

• Banco de piano 
 

 

 

Descrição da aula 

A aula teve início de uma forma diferente da planeada, uma vez que o pianista 
acompanhador veio no início da aula. Assim sendo, A aluna interpretou a obra Valse 
gracieuse de Popp. Durante a sua execução, a professora estagiária foi cantando e tocando 
juntamente com a aluna para trabalharem questões ligadas com a interpretação e para 
auxiliar a aluna a sentir o balanço típico de uma valsa. Surgiram problemas a nível de 
sonoridade, sendo que a aluna estava a fechar bastante o som, forçando-o e ficando 
desafinada juntamente com o piano. Para além disso, o som da aluna não possuía corpo. A 
professora estagiária foi alertando a aluna para tentar mudar isso. De um modo geral, a 
obra encontra-se praticamente preparada, e com uma boa interpretação por parte da aluna, 
já se sente música e não apenas algo ritmicamente quadrado. De seguida, a aluna interpreta 
a obra sozinha juntamente com o acompanhamento de piano, simulando uma prova ou 
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audição. Assim que terminou o acompanhamento, a professora estagiária trabalhou o 
aspeto do som com a aluna. Juntas procuraram a posição correta, o sítio mágico da aluna. 
Chegou-se à conclusão que a aluna teria que manter a flauta paralela e apontar um pouco o 
nariz para baixo. O som da aluna com isto melhorou significativamente, parecendo outra 
pessoa a tocar. De seguida, trabalhou-se o final da obra, o staccato duplo. Primeiramente foi 
ativado o diafragma e só depois se trabalhou a articulação. O restante tempo da aula foi 
dedicado à interpretação da obra Brian Boru’s March versão técnicas estendidas. Logo no 
início da obra a aluna sentiu dificuldades ao executar a primeira técnica que consiste em 
lançar jatos de ar com articulação. A dificuldade prendeu-se com o facto da aluna não 
conseguir retirar apenas ar, sempre que soprava saía som. Assim, a professora estagiária 
sugeriu que a aluna soprasse sem flauta, livremente, sem nenhum tipo de embocadura, 
completamente relaxada. Assim que voltou a colocar a flauta, a aluna conseguiu interpretar 
a técnica na perfeição. A leitura continuou sem problemas, havendo apenas pequenas 
hesitações nos compassos em que a aluna tem que falar e cumprir com a digitação em 
simultâneo. A professora estagiária aconselhou a aluna a estudar a passagem 
separadamente e decorar o texto.  

 

Comentários/ observações 

Esta aula foi dedicada sobretudo à preparação da obra Valse gracieuse de Popp, mas 
também à leitura da nova versão da obra Brian Boru’s March. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 16-5-2022 29 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Si bemol maior, arpejo 

• Escala de Sol menor, arpejo 

• Escala cromática 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas  

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com o aquecimento, nomeadamente a escala de Si bemol maior, a sua 
respetiva relativa menor, arpejos e escala cromática. A aluna apresentou dificuldades nas 
posições da terceira oitava, e a sonoridade encontrava-se forçada também. A professora 
estagiária alertou a aluna para relaxar a embocadura e pediu para repetir novamente a 
escala. Nas menores, a professora questionou a aluna sobre as alterações das escalas antes 
de começar a executar. Por fim, a aluna executou a escala cromática primeiramente toda 
articulada, e de seguida a professora estagiária pediu para a aluna tocar com a articulação 
de duas ligadas, duas articuladas e posteriormente uma articulada e três ligadas.  
De seguida, a aluna interpreta o estudo nº 22 de Lyons na sua totalidade. Assim que 
termina, a professora estagiária sugere algumas respirações e toca juntamente o estudo 
num andamento mais rápido, a sentir a obra a dois. Além disso, aconselha a aluna a estudar 
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em casa com ritmos, de forma a ficar fluído. 
Posteriormente, a aluna interpretou a obra Valse gracieuse na sua totalidade, como se 
tivesse tratado de uma prova. 
Por fim, a professora pede à aluna para interpretar o arranjo da obra Brian Boru’s March e a 
aluna demonstra várias dificuldades, parecendo até que era a primeira vez que estava a 
interpretar a obra. A aluna demonstrou falta de estudo, e a professora estagiária alertou a 
aluna que irá ter audição na próxima semana onde irá interpretar esta obra. Assim, a 
professora toca juntamente com a aluna, e trabalham a obra lentamente. 

 

Comentários/ observações 

Esta aula pretendeu preparar a aluna para a prova e para a audição que se irá realizar na 
próxima semana. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

2º 23-5-2022 30 19:00 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno A Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

• Estudo nº 22- Lyons  

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas  

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Piano 

• Banco de piano 

 

 

Descrição da aula 

A aula teve um início diferente daquilo que estava inicialmente previsto. Assim, a aula 
iniciou-se com a obra Valse gracieuse juntamente com o acompanhamento de piano. 
Primeiramente a aluna interpreta a obra na sua totalidade e de seguida trabalham-se 
aspetos relacionados com a sonoridade, e também a articulação (especialmente no final da 
obra) foi melhorada, de forma a tornar-se mais clara. Para terminar, a aluna interpreta a 
obra na sua totalidade. 
Como não restou muito tempo de aula, a professora estagiária deu umas últimas dicas à 
aluna, acerca de respirações e de outros pequenos pormenores que podem melhorar a 
performance da aluna. 
De seguida, a aluna interpretou o estudo nº 22 de Lyons, começando muito rapidamente e 
sem sentido musical. Desta feita, a professora estagiária aconselhou a aluna a antes de 
começar a tocar, pensar bem no andamento que consegue fazer as passagens mais rápidas 
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e aplicar o mesmo andamento no início. Surgiram também problemas relacionados com a 
sonoridade, sendo que a qualidade do som diferiu imenso do som que a aluna interpretou a 
obra. Portanto, a professora estagiária alertou a aluna para melhorar esta situação. De 
facto, o estudo apresentou um retrocesso relativamente às aulas anteriores. 
Por fim, a aluna interpreta a obra Brian Boru’s March na sua totalidade, preparando-se para 
a audição que irá decorrer dentro de dois dias. 

 

Comentários/ observações 

A aluna apresentou progressos relativamente à obra. Contudo, os restantes conteúdos 
ficaram para trás.                                               
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 Aluna B 

RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 29-09-2021 1 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

 

Descrição da aula 

Por motivo de falta da aluna, esta aula não se realizou. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 6-10-2021 2 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Bernold vocalise nº1  

• Estudo nº4 Gariboldi op.132 

• Trevor Wye nº2 

• Air bohemian Russ- Pop 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreira de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com o vocalizo º1 de Bernold. Este exercício foi utilizado como 
aquecimento e como uma estratégia para melhorar o som e a musicalidade da aluna. 
Inicialmente o som da aluna não estava limpo e faltava clareza sobretudo nos legatos, 
portanto foi proposto o mesmo exercício utilizando uma técnica estendida, nomeadamente, 
o flatterzung. Após este exercício o som da aluna mudou drasticamente. Foi explicado à 
aluna que se deve tocar os exercícios de som com a maior expressividade que se conseguir, 
pois estes exercícios servem para trabalhar isso mesmo. 
No estudo surgiram dificuldades na articulação das notas graves, que foram resolvidas 
utilizando exercícios que promoveram a ativação do diafragma. O exercício de Trevor Wye 
foi utilizado para auxiliar na resolução de um problema técnico, do dedo mindinho, que 
surgiu durante a execução do estudo. 
Na peça o trabalho foi direcionado para questões rítmicas e para clarificar as passagens que 
continham notas erradas.  
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Comentários/ observações 

A aluna demonstra alguma dificuldade em desenvolver a sua musicalidade e o seu som.  
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 13-10-2021 3 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Vocalizo 1 e 2- Bernold 

• Estudo nº4- Gariboldi 

• Air bohemian Russ- Pop 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Piano  

• Banco de piano 

• Barreiras de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aula inicia com o vocalizo número um de Bernold, primeiro normalmente e de seguida, a 
pedido da professora, com flatterzung. Estes vocalizos são importantes para a aluna aquecer 
e também para elevar a sua sonoridade para outro nível. O vocalizo número dois foi 
interpretado pela professora, de modo a explicar à aluna o que era pretendido com o 
exercício e foi marcado como trabalho de casa. 
No estudo número quatro de Gariboldi, é possível observar uma evolução relativamente à 
aula anterior. A articulação está mais bem definida e já é notória a noção que a aluna tem 
de apoiar a primeira nota dos grupos de quatro semicolcheias, tal como foi pedido pela 
professora anteriormente. O estudo foi interpretado de forma satisfatória. 
Na obra Air bohemian russ foram trabalhados os ritmos logo no início da peça, 
nomeadamente os galopes. Havia falta de energia e rapidez nos galopes, e deste modo, a 
professora sugeriu o exercício de retirar as ligaduras dos galopes e tocá-los apenas com 
staccato. Quando estes ficaram mais ativos, regressou-se á articulação original, ou seja, 
ligado. De seguida, abordaram-se também questões relacionadas com o fraseado e a 
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musicalidade. No final da aula, houve uma recapitulação do que se tinha trabalhado na 
obra, sendo que se tocou de início ao fim com o acompanhamento da pianista. 

 

Comentários/ observações 

A aluna tem apresentado evolução e estudo, o que vai permitir trabalhar questões musicais e 
não apenas técnicas. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 20-10-2021 4 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Mi Maior, arpejo e 
inversões 

• Escala de Dó # menor, arpejo e 
inversões 

• Escala cromática 

• Exercícios de respiração  

• Estudo nº 10- Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon 

• Sleigh ride- Leroy Andersen 

• Exercícios de escalas- James Galway 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Livros 

• Cadeira 

• Barreiras de acrílico 
 

 

 

Descrição da aula 

A aluna começou por executar as escalas em 2 oitavas. Na escala cromática foram pedidas 
duas articulações diferentes: 2 ligadas e 2 articuladas, e ligadas de 3 em 3 notas. Como 
apresentou dificuldade na emissão de som nos graves, durante a descida na escala, foi 
trabalhada a passagem utilizando flatterzung. 
Antes de iniciar o estudo, a professora sugere fazer alguns exercícios de respiração. O 
primeiro exercício consistiu na aluna ficar deitada com livros sob a barriga. A tarefa seria 
inspirar e aguentar 5 segundos (aguentando os livros) e só depois expirar. O segundo 
exercício foi realizado de modo à aluna entender todo o processo de respiração. A 
professora pediu à discente para se sentar numa cadeira e dobrar-se sobre as suas pernas. 
Depois teria que respirar movimentando a barriga e ir subindo aos poucos até chegar á 
posição normal e a barriga continuar a mexer ao respirar. Posteriormente foi explicado à 
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aluna os três tipos de respiração: a abdominal, intercostal e por último a torácica. Ou seja, a 
respiração devia começar na zona abdominal, estender-se até aos intercostais e só por 
último deveria chegar á zona torácica. 
De seguida a aluna tocou o estudo de início ao fim. Trabalharam-se principalmente os saltos 
para o Fá agudo. Primeiro o salto de mi bemol médio para fá agudo, Dó médio para fá agudo 
e por último, lá grave para fá agudo. A tendência da aluna era crescer e forçar a nota aguda, 
portanto o objetivo foi contrariar essa tendência. Assim, foi pedido à aluna para fazer o 
legato e pensar em diminuir a nota aguda. Também se utilizou o flatterzung como um meio 
para melhorar o legato.  
Antes do final da aula, a professora sugeriu à aluna a leitura da obra sleigh ride que está a 
ser interpretada no suzuki. Por fim, foram entregues á aluna os novos exercícios de técnica, 
mais precisamente os de James Galway. 

 

Comentários/ observações 

A aluna demonstra-se empenhada e tem demonstrado evolução. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 27-10-2021 5 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Greek folk song- Franco Cesarini 

• Air bohemian Russ- Pop 
 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Piano  

• Banco de piano 

• Barreiras de acrílico 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a aluna a pedir ajuda à professora cooperante relativamente à obra 
que está a executar na orquestra. A aluna admite ter receio de tocar flautim. Posto isto, a 
aluna começou a interpretar a obra, primeiramente na flauta, e demonstrou diversas 
dificuldades quer a nível rítmico, quer nas notas. A professora tentou clarificar ao máximo as 
passagens e aconselhou a aluna a estudar bem a peça na flauta e só depois mudar para o 
flautim. 
Na peça Air bohemian Russ, na primeira parte a aluna não demonstrou qualquer tipo de 
dificuldades e o carácter da obra já está claro para ela. A professora sugeriu apenas ideias 
sobre as respirações e sobre a musicalidade, sendo que apresentou à aluna novas 
possibilidades de interpretação. 
Na segunda parte da obra, surgiram dificuldades no que diz espeito á articulação. Assim, foi 
aconselhado à aluna que tocasse a passagem em questão sem ataque, apenas com o 
diafragma, lentamente. Posteriormente, a aluna ao tocar ralentandos faz automaticamente 
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diminuendos e a professora explica que a aluna tem que contrariar isso. 
A aluna demonstra uma evolução relativamente às aulas anteriores, o que permitiu começar 
a trabalhar aspetos ligados à musicalidade, à interpretação e não trabalhar apenas ritmos e 
corrigir notas erradas. 
Por fim, repetiu-se a obra com acompanhamento da pianista. 
 

 

Comentários/ observações 

A aluna tem demonstrado um bom trabalho e estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 3-11-2021 6 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Mi Maior, arpejo e 
inversões 

• Escala de Dó# menor natural, 
harmónica e melódica, arpejo e 
inversões  

• Escala cromática 

• Estudo nº4- Gariboldi op.132 

• Estudo nº10- Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Air bohemian russ- Pop 

• Flauta transversal  

• Partituras 

• Estante 

• Lápis 

• Computador 

• Coluna de som 

• Barreiras de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a escolha do programa para a prova a realizar já no final deste mês. De 
seguida, a aluna começou a tocar a escala de Mi maior, toda articulada, não apresentando 
qualquer tipo de dificuldades. Depois toca o arpejo e inversão do arpejo de 3 em 3 notas. Já 
na relativa menor, escala de Dó# menor, a aluna mostra-se confusa especialmente na 
menor harmónica e menor melódica, o que provocou várias notas erradas e alteração do 
som devido à passagem técnica não estar segura. A professora pede-lhe para pensar bem e 
clarificar a escala na sua cabeça antes de a tocar. Após pensar um pouco, a aluna volta a 
tocar a escala com a ajuda da professora cooperante. Tocou também o arpejo e inversão de 
4 em 4 notas. A escala cromática foi tocada toda articulada, e posteriormente a professora 
pede à aluna para repetir com uma articulação diferente, três notas ligadas e uma 
articulada. Após terminar, a professora pede-lhe que repita uma vez mais, com mais 
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velocidade. 
Um dos estudos que poderá ser pedido na prova é o estudo número quatro de Gariboldi. É 
um estudo que a aluna já está a ler desde o início do ano, e neste momento ainda apresenta 
dificuldades em ritmos e algumas notas. A professora aconselhou a aluna a voltar a ler o 
estudo lentamente e com metrónomo, de modo a clarificar todos os erros ainda existentes.  
O outro estudo eleito para a prova é o estudo número 10, au claire de lune, do livro de 
estudos de Emily Beynon. A maior dificuldade deste estudo foi sem dúvida o legato. É um 
estudo bastante melódico e que foi dado à aluna com o intuito desta melhorar e explorar a 
sua musicalidade e o seu som. 
Por último, a aluna tocou a peça air bohemian russ de Pop. Nesta aula foram trabalhadas as 
apogiaturas presentes na obra, que a aluna ainda não estava a tocar. Á semelhança da aula 
anterior, a aluna demonstrou uma perda de energia sempre que surgia um ralentando, 
diminuindo automaticamente. A obra apresenta várias mudanças de temas e carácter e é 
necessário que a aluna desenvolva flexibilidade para “brincar” um pouco com a música, 
fazer uns ralentandos ou acelerandos. Neste momento esses efeitos estão um pouco 
artificiais pois a aluna ainda não desenvolveu essa flexibilidade necessária. A aluna foi 
aconselhada a estudar tudo a tempo primeiro, com metrónomo, de modo às passagens 
ficarem claras na sua cabeça e também automatizadas tecnicamente, nos seus dedos. 
Depois disso estar trabalhado dessa maneira, é possível a aluna fazer o que quiser com a 
música. Outro aspeto trabalhado nesta peça foi a articulação, que a aluna faz sem utilizar o 
diafragma devidamente, o que torna a articulação sem energia, que é o que esta peça mais 
exige. 
Para terminar a aula, a aluna experimenta tocar com um playalong, mas houveram 
dificuldades junção pois esta obra á muito livre e o áudio apresenta ralentandos e 
acelerandos que não são nada previsíveis, o que torna a junção muito complicada. 
 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 10-11-2021 7 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Mi bemol maior, arpejo 

• Escala de Dó menor natural, 
harmónica e melódica 

• Escala cromática 

• Estudo nº10- Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Air bohemian russ- Pop 
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a escala de mi bemol maior e respetivo arpejo com inversão de três 
em três notas. Segue-se a com a sua relativa menor natural, harmónica e melódica e o 
arpejo com inversão de quatro em quatro notas. A aluna não apresentou dificuldades, não 
sendo necessária a intervenção da professora. A escala cromática foi interpretada em 
staccato também sem problemas, e a professora sugeriu uma articulação diferente, três 
notas ligadas e uma articulada. 
O estudo nº 10 apresentou alguns problemas a nível dos legatos. Portanto, é sugerido á 
aluna a repetição de algumas secções em flatterzung. Posteriormente, a professora 
interpreta a segunda voz do estudo com a aluna, formando um duo. Contudo, surgem 
problemas por parte da aluna de ritmo e de compreensão da unidade de tempo, semínima 
com ponto. A professora canta e toca com a aluna até o ritmo ficar claro. Foi pedido à aluna 
para rever melhor o estudo em casa, tendo em atenção principalmente o ritmo, sendo que a 
aconselhou a subdividir as passagens em que tivesse mais dúvidas, utilizando o metrónomo. 
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Na obra foram trabalhados apenas aspetos ligados com a musicalidade e interpretação uma 
vez que a base da obra (ritmo e notas) já se encontra clara. 

 

Comentários/ observações 

A aluna tem realizado um bom trabalho e demonstrado estudo. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 17-11-2021 8 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Estudo nº10- Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Air bohemian russ- Pop 
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
Barreiras de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aluna executou o estudo nº 10 do livro de Emily Beynon na sua totalidade. Quando 
termina, a docente propõe trabalhar o estudo por secções. Foram clarificadas algumas 
passagens técnicas e rítmicas. Quando surgem saltos maiores que oitavas a aluna perde a 
ação no diafragma e utiliza a garganta para conseguir atingir essas notas. A professora 
adverte a discente que isto está errado e se pode vir a tornar um problema na sua 
performance. De forma á aluna entender o que estava a fazer, a professora pede-lhe que 
cante o intervalo para perceber que usa o apoio e não força a garganta e grita para atingir a 
nota mais aguda. Após este reparo, a professora dá alguns conselhos interpretativos. Por 
fim, tocam o estudo em dueto, onde é percetível que a aluna ainda não tem a unidade de 
tempo clara, acelerando em algumas passagens e atrasando noutras. A professora 
interrompe e toca em simultâneo com a aluna para esta entender bem o tempo. 
Posteriormente terminam a tocar em dueto. 
Ao iniciar a execução da peça Air bohemian russ a professora lembrou a aluna que havia 
uma nota errada na apogiatura e que o mesmo tem acontecido todas as aulas, apesar da 
alteração já estar devidamente assinalada na partitura. O trabalho da peça foi mais 
dedicado à interpretação e musicalidade. A aluna apresenta sobretudo dificuldades em 
interpretar ralentandos e acelerandos típicos de uma cadência, sendo que estão muito 
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artificiais e pouco orgânicos. 

 

 

Comentários/ observações 

A aluna apresenta algum estudo, mas que não está a ser aproveitado da melhor maneira. A 
sua intenção está a ser apenas executar a obra com os ritmos e notas certos e não está a 

cuidar da sua musicalidade. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 24-11-2021 9 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Mi bemol Maior, arpejo 
com inversão de 3 

• Escala de Dó menor, arpejo com 
inversão de 4 

• Estudo nº10- Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Air bohemian russ- Pop 
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 

• Banco de piano 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se conforme o que estava previsto na planificação. A aluna montou o 
instrumento e afinou pela nota lá do piano, visto que esta é uma aula que irá contar com o 
acompanhamento da pianista. De seguida, iniciou o aquecimento, tocando a escala de Mi 
bemol maior em duas oitavas e o respetivo arpejo de inversão de 3 em 3 notas. 
Seguidamente, a aluna tocou a escala de Dó menor natural, harmónica e melódica sem 
qualquer tipo de dificuldades. Desta feita, prosseguimos para o estudo nº 10 sendo que a 
aula o tocou na sua totalidade. Ao escutar atenciosamente o estudo, selecionei algumas 
passagens que precisavam de maior cuidado e propus exercícios para auxiliar a aluna. Para 
resolver as instabilidades rítmicas, propus que a aluna subdividisse as passagens, tocando 
sempre três colcheias (subdivisão do tempo composto) em cada tempo, ou seja, se tiver a 
nota sol numa semínima com ponto, a aluna faz a nota repetida em 3 colcheias. Para auxiliar 
neste exercício, pedi á aluna para tocar tudo em staccato sem ligaduras. Posteriormente, 
foram trabalhados aspetos relacionados com o fraseado e dinâmicas. Procurou-se dar mais 
fluência à obra, e evitar marcar os tempos. Como este estudo possui várias ligaduras, é 
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importante mostrar à aluna a importância de fazer pequenos diminuendos no fim da 
ligadura, de modo a não soar de uma forma orgânica e não forçada. Por fim, interpretei a 
segunda voz do estudo que serviu como acompanhamento para a voz da aluna. Foi 
importante este pequeno momento de música em conjunto, para a aluna trabalhar 
questões ligadas com a afinação e perceber que realmente há momentos em que se nota a 
instabilidade rítmica. Foi também um pequeno momento de descontração após a realização 
dos exercícios propostos. Posteriormente, a aluna tocou a obra Air bohemian Russ. Após 
escutar cuidadosamente a aluna, selecionei as passagens que precisavam de ser 
trabalhadas. Primeiramente trabalhamos a questão da articulação, que não se encontrava 
muito clara. Fizemos exercícios direcionados para a articulação e para trabalhar o 
diafragma. É importante as passagens estarem bem apoiadas para que a articulação saia 
mais clara. No decorrer destes exercícios, percebemos que a posição da língua da aluna ao 
articular não se encontra correta, saindo para fora dos lábios e situando-se muito à frente. 
Foi importante a aluna primeiramente ter consciência do que estava a fazer errado, para 
depois em casa conseguir trabalhar de modo a melhorar esse aspeto. Com a chegada da 
pianista, voltou-se ao início da obra, e abordamos e melhoramos aspetos como a afinação e 
a estabilidade rítmica. Foi também dado à aluna conselhos direcionados para a questão 
interpretativa e de musicalidade.  
Antes de terminar a aula, e para fazer uma recapitulação, questionei a aluna sobre o que ela 
sentiu mais dificuldades no decorrer da aula. Deste modo, repetimos algumas passagens da 
obra, nomeadamente a cadência e o início da obra. 

 

 

Comentários/ observações 

Esta aula teve como objetivo dar continuidade ao trabalho realizado nas aulas anteriores. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 1-12-2021 10 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

Descrição da aula 

Feriado.  

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 8-12-2021 11 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

Descrição da aula 

Feriado. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 15-12-2021 12 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Air bohemian russ- Pop 

• Escala de Lá bemol maior, arpejo e 
inversões 

• Escala de Fá menor, arpejo e 
inversões 

• Suite Romantique – Marc 
Berthomieu 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 
 

 

Descrição da aula 

No início da aula a professora questiona o qual a opinião da aluna relativamente à sua 
performance na última audição. Depois de conversarem sobre o que correu bem e o que 
correu menos bem na obra Air bohemian russ, a professora dá algumas dicas à aluna de 
modo a melhorar essas passagens e trabalham isso juntas. Durante esse trabalho, a 
professora alerta a aluna para corrigir o seu problema de articulação. Primeiramente foi 
corrigida a posição da língua, que se encontrava exageradamente para a frente, gerando 
assim ruído no seu som e uma articulação muito difusa. Posteriormente, trabalham a 
questão do diafragma. A aluna não estava a utilizar o diafragma e estava a compensar com a 
garganta. Após limar estes pormenores a professora conversa com a aluna sobre estes 
problemas e que a aluna, durante o seu estudo em casa, deve detetar estes tipos de 
problemas e resolvê-los. É expectável que uma aluna de 4.º grau seja mais autónoma. 
De seguida, a professora e a aluna fazem a escolha do repertório para a próxima prova. 
Assim que terminam, e visto que a aluna não trouxe para a aula o material necessário, a 
docente sugere que a aluna toque uma escala. Assim, a escala foi a de lá bemol maior e a 
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aluna tocou-a em 2 oitavas e em staccato. Devido ao número de alterações da escala, a 
aluna demonstrou alguma dificuldade em manter estabilidade no tempo. Nas menores, a 
dificuldade foi a mesma, e houveram diversos problemas em tocar as notas corretas. A 
professora corrigiu, mas ainda assim a nem todas as dúvidas parecem ter sido clarificadas. A 
docente pede á discente que estude melhor esta escala. 
De seguida, conversam sobre exercícios de técnica, de som, de afinação e de articulação. A 
professora certifica-se que a aluna tem acesso a estes livros sugeridos e pede-lhe que 
estude isso durante as férias e que os traga no início das aulas. 
Antes da aula terminar, a professora sugere que a aluna comece a ler a nova obra Suite 
Romantique. Como a aluna não trouxe o material, a leitura foi realizada através do 
computador da docente. Antes de iniciar, a professora pede à aluna que observe a unidade 
de tempo da obra e dá já algumas ideias de musicalidade á aluna. Durante a execução, a 
aluna mostra-se demasiado nervosa quando esta música pede calma e musicalidade. Posto 
isto, a professora explica melhor à aluna o carácter da música e prosseguem com a leitura. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 12-1-2022 13 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Mi bemol maior, arpejo 

• Acorde de sétima da dominante 

• Escala de sol menor, arpejo 

• Estudo nº10- Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Air bohemian russ- Pop 

• Suite Romantique – Marc 
Berthomieu 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Quadro 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a escala de mi bemol maior, o respetivo arpejo e inversão do arpejo de 
3 em 3 notas. De seguida a professora pede á aluna para fazer o arpejo de sétima da 
dominante. A aluna mostra-se reticente e então a professora questiona se ela sabe o que é 
a dominante. Após não obter resposta a professora explica à aluna o que é o acorde de 
sétima da dominante utilizando o quadro com pautas da sala, de modo a facilitar a 
explicação e a aluna a poder visualizar. Posto isto, a aluna toca o arpejo, com algumas falhas 
nas alterações da escala. A professora pede-lhe que repita e a aluna já toca corretamente. 
De seguida, toca a relativa menor, arpejo com inversão de 4, e termina com a escala 
cromática.  
Após terminar o aquecimento, a professora pede-lhe para tocar os estudos. A aluna 
demonstrou não saber quais eram os estudos que já estavam definidos para a prova. Para 
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além disso, não trouxe para a aula os livros de estudos que tinha. A professora relembrou a 
aluna que a prova se aproximava e era menos uma aula que iria ter para trabalhar os 
estudos, em relação aos restantes alunos.  
Desta feita, a aluna interpreta o estudo nº 10, do período passado. A professora cooperante 
considera que a aluna pode retirar muito mais deste estudo, então decidiram continuar a 
ver neste período.  
Ao longo da performance da aluna, a professora foi interrompendo a aluna e dando dicas a 
nível de musicalidade, expressão e respiração.  
De seguida, a aluna revê a obra Air bohemian Russ, pois irá fazer uma gravação desta obra 
para o programa de rádio da academia. Limaram alguns pormenores juntas, e quando 
chegou a pianista acompanhadora iniciaram as gravações.  
Foi possível observar uma diferença na performance da aluna a partir do momento em que 
soube que estava a ser gravada. O seu som alterou-se e a instabilidade de tempo foi 
recorrente. Após repetirem algumas vezes, a aluna conseguiu adaptar-se ao facto de estar a 
ser gravada e a sua performance melhorou significativamente. A professora foi dando 
algumas dicas entre as gravações e foi pedido à aluna para ter atenção relativamente à 
instabilidade na afinação.  
Quando a aula terminou, a professora acrescentou algumas dicas para a aluna aplicar no se 
estudo em casa durante a próxima semana. 

 

Comentários/ observações 

Gravação da obra Air bohemian Russ para o programa de rádio da Academia. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 19-1-2022 14 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

Descrição da aula 

Não foi possível recolher dados para a realização deste relatório devido à aluna estagiária se 
encontrar a cumprir o isolamento profilático. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 26-1-2022 15 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

Descrição da aula 

Não foi possível recolher dados para a elaboração deste relatório pois a aluna estagiária deu 
aula á Orquestrinha de Sopros, como professora substituta.  

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 2-2-2022 16 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Lá bemol maior, arpejo e 
inversão de arpejo 

• Escala de Fá menor, arpejo e 
inversão de arpejo 

• Acorde da sétima da dominante 

• Escala cromática 

• Estudo nº10- Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Suite Romantique – Marc 
Berthomieu  

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 
 

 

Descrição da aula 

 A aula iniciou-se com uma conversa entre a professora cooperante e a aluna acerca da 
prova que se irá realizar no próximo dia 18 de Fevereiro. De seguida, a aluna toca a escala 
de Lá bemol maior, e apresenta algumas dificuldades relativamente às alterações da escala. 
A professora toca em conjunto com a aluna, e de seguida a aluna toca sozinha. No arpejo, o 
som da aluna encontra-se pouco cuidado, e, portanto, a professora sugere que toque uma 
vez em flatterzunge. De seguida, a professora volta a explicar como se faz o arpejo de 
sétima da dominante, e a aluna interpreta-o. Nas escalas menores, surgiram novamente 
problemas com o som, e é pedido à aluna que faça novamente flatterzunge. No final, a 
aluna volta a repetir as escalas novamente e é percetível uma grande mudança na qualidade 
do som da aluna. Na escala cromática não surgiram grandes problemas. O desenvolvimento 
da aula começou com o estudo nº 10 de Emily Beynon. O início exige muita musicalidade e 
um bom som, portanto, a professora insistiu com a aluna para realizar novamente o 
exercício de flatterzunge, pois a aluna poderia fazer muito mais do que o que estava a fazer. 
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De seguida, trabalharam-se as respirações, que são fundamentais para sustentar uma boa 
sonoridade.  
Na obra Suite Romantique, a aluna demonstra dificuldades em interpretar o carácter da 
obra, sendo que estava tudo muito precipitado. A leitura da obra não estava preparada, 
havendo diversos erros especialmente a nível rítmico. A professora dialogou com a aluna 
acerca da importância do estudo individual em casa e do rigor do mesmo. Posteriormente, a 
professora cooperante propôs a leitura da mesma por pequenas partes, tocando 
simultaneamente com a aluna.  

 

 

Comentários/ observações 

A maior parte do trabalho desta aula foi dedicado à leitura da obra Suite Romantique. De 
facto, a aluna não demonstrou estudo relativamente à mesma, apresentando diversas 

dificuldades maioritariamente a nível rítmico. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 9-2-2022 17 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Lá bemol maior, arpejo e 
inversão de arpejo 

• Escala de Fá menor, arpejo e 
inversão de arpejo 

• Acorde da sétima da dominante 

• Escala cromática 

• Estudo nº 10- Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Air bohemian russ- Pop 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

Descrição da aula 

 A aula inicia-se com uma conversa com a aluna acerca do repertório que saiu no sorteio e 
que irá interpretar na prova. Desta feita, a escala é a de Lá bemol maior. A aluna toca a 
escala articulada e respetivo arpejo, com inversão de 4 em 4 notas. De seguida, interpretou 
as escalas menores e o arpejo com inversão de 3. Surgiram pequenas hesitações na descida 
da escala menor melódica, mas que foram automaticamente corrigidas pela aluna. O arpejo 
de sétima da dominante foi também interpretado todo articulado. Para terminar a primeira 
parte da aula, a aluna toca a escala cromática articulada. Quando termina, a professora 
pede-lhe que toque novamente a escala com diferentes articulações, entre as quais tercinas 
com a primeira nota articulada e as outras duas ligadas, e quatro semicolcheias sendo que a 
primeira nota é articulada, as duas seguintes ligadas e a última articulada. A professora 
aconselhou a aluna a estudar a escala em casa com variadas articulações para estar 
devidamente preparada para executar as que o júri pedir. 
O desenvolvimento da aula inicia-se com o estudo nº 10 de Emily Beynon. A aluna 
primeiramente interpreta o estudo de início ao fim. Quando termina, a professora sugere 
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que se trabalhe algumas passagens. Assim, a aluna toca a primeira frase em flatterzung de 
modo a limpar o seu som. Posteriormente são trabalhadas algumas passagens que 
contavam anteriormente com problemas a nível do legato. Quando terminam este trabalho, 
a professora cooperante pede à aluna que volte a interpretar esta primeira parte do estudo, 
tendo em mente o que fora trabalhado. Com a chegada do pianista acompanhador, a aluna 
interpreta a obra Air bohemian russ. A professora pediu à aluna para melhorar a sua 
afinação e sonoridade. São também trabalhados aspetos ligados com a musicalidade e 
interpretação.  

 

 

Comentários/ observações 

A aluna tem realizado um bom trabalho ao longo deste período. Nesta aula antes da prova, 
a aluna sentiu algumas dificuldades na junção com o piano, uma vez que houve uma 

mudança do pianista acompanhador. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 16-2-2022 18 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Lá bemol maior, arpejo e 
inversão de arpejo 

• Escala de Fá menor, arpejo e 
inversão de arpejo 

• Acorde da sétima da dominante 

• Escala cromática 

• Estudo nº 10- Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Air bohemian russ- Pop 

 

 

Descrição da aula 

 Prova de avaliação relativa ao primeiro semestre. Esta prova contou com a presença de júri 
e a aluna interpretou os conteúdos acima mencionados. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 23-2-2022 19 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício nº 4 – Paul Taffanel 

• Estudo nº 8 - Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Estudo nº 1 – Kohler op. 33 volume 
1 

• Sonate for flute – Gaetano Donizetti 

• Romance op. 41- Georges Brun 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 
 

 

Descrição da aula 

 A aula iniciou-se com uma conversa acerca da prova da aula passada. Foi dado um feedback 
acerca da mesma à aluna e houve uma negociação da avaliação, através da autoavaliação. 
De seguida, deu-se início à aula e a aluna começou pelo exercício número 4 de Taffanel. A 
professora destaca este exercício, pois de uma maneira geral, e através do que foi possível 
observar nas provas, os alunos precisam de adquirir boa técnica sobretudo nas escalas. 
Depois da aluna tocar o exercício até à escala de Si bemol maior, a professora coloca o áudio 
de acompanhamento e toca com a aluna o exercício, fazendo articulações diferentes para 
cada tonalidade. De seguida, a professora tocou o início de alguns estudos do livro de Emily 
Beynon, para que a aluna escolhesse um para trazer para a próxima aula. Desta feita, a 
aluna elegeu o estudo nº 8. A professora sugeriu também o estudo nº 1 de Kohler op.33.  O 
restante tempo de aula foi dedicado à escolha de novo repertório, onde a professora 
sugeriu algumas peças e ouvimos um pouco de cada, e a aluna elege as que mais lhe agrada. 
Desta feita, as obras a trabalhar nas próximas aulas será a Sonata de Donizetti e o Romance 
de Georges Brun. 
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Comentários/ observações 

Esta aula foi dedicada à escolha de novo repertório. Nesta aula destaco também a 
importância da realização do exercício de Taffanel, pois irá auxiliar muito a aluna a adquirir 

uma boa técnica e também a garantir estabilidade na pulsação. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 2-3-2022 20 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício nº 4 – Paul Taffanel 

• Estudo nº 1 – Kohler op. 33 volume 
1 

• Romance- Georges Brun 
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 
 

 

Descrição da aula 

 A aula iniciou-se 10 minutos depois devido a atraso da aluna. Para dar início ao warm-up, 
foi proposta a realização do exercício nº 4 de Taffanel até à tonalidade de ré menor. 
Primeiramente a aluna tocou sozinha, mas surgiram dificuldade em manter a estabilidade 
rítmica e também alguns erros de digitação mais precisamente na escala de lá menor e de ré 
menor. Desta feita, foi sugerido que a aluna tocasse novamente juntamente com a 
professora estagiária e com o áudio de acompanhamento. O exercício correu como era 
expectável, e o problema de manter o tempo dissipou-se. Assim que terminou, foi proposto 
à aluna que em casa estudasse as mesmas tonalidades juntamente com o áudio de 
acompanhamento mais rápido e cada tonalidade com uma articulação diferente. Para além 
disso, foi lhe pedido que trouxesse a tonalidade seguinte para a próxima aula.  
O desenvolvimento da aula sofreu algumas alterações relativamente à planificação, sendo 
que inicialmente estavam planeados dois estudos, mas devido ao atraso só foi possível 
trabalhar um deles. Assim sendo, o desenvolvimento iniciou-se com o estudo nº 1 de Kohler 
que a aluna tocou primeiramente de início ao fim. De seguida, repetiu-se o estudo 
dividindo-o em pequenas partes e foram trabalhados sobretudo aspetos como a articulação 
e as dinâmicas. A articulação estava pouco clara e sem energia, portanto foi pedido à aluna 



203 

 

que tocasse as passagens apenas com diafragma, e a partir daí foi possível detetar um novo 
problema: a aluna estava a compensar a falta de articulação com a garganta, forçando-a. 
Deste modo, foi pedido à aluna para realizar um exercício que consistia em cantar e tocar 
em simultâneo, de modo à aluna relaxar a garganta. Por fim, a aluna foi aconselhada a 
repetir este exercício em casa e para se gravar a tocar, pois a resolução dos problemas só 
começa quando tomamos consciência dos mesmos. Por fim, houve novamente uma 
alteração ao planeamento da aula. A aluna não quer iniciar pela Sonata de Donizetti, mas 
sim pela obra romântica, o Romance de Georges Brun ou Valse gracieuse de Popp. Desta 
forma, é criada uma negociação entre docente e discente, questionando a aluna sobre que 
obra pretende começar a trabalhar, sendo que há audição dentro de um mês. Depois de 
uma conversa acerca dos prós e contras das duas obras, ficou decidido que o melhor seria 
iniciar com o Romance de Georges Brun. A aluna demonstra várias dificuldades a nível de 
estabilidade de tempo, rítmico e de articulação. Deste modo, a professora estagiária e a 
aluna tocam em conjunto e foi repetido várias vezes o início, dando ênfase à questão da 
articulação, mas a aluna demonstrou dificuldades em assimilar a mesma, sendo necessário 
estar a fazer constantes reparos. Ainda assim, prosseguiu-se com a leitura da obra, 
aconselhando a aluna não só a nível de respirações, musicalidade e interpretação, mas 
também acerca de alguns exercícios para auxiliar o estudo das passagens com digitação 
mais complexa. Apesar de ser a primeira vez que a aluna tocou o Romance na aula, a obra 
revelou pouco estudo, e, portanto, foi necessário fazer um trabalho um pouco mais 
exaustivo, na medida em que foi essencial repetir várias vezes as mesmas passagens e 
realizar diferentes ritmos e articulações para as mesmas, e foi necessário parar várias vezes 
a obra para corrigir vários pormenores.  

 

 

Comentários/ observações 

A planificação da aula sofreu várias alterações. A aluna demonstra ter alguns problemas a 
nível de formação musical, o que dificulta muito o trabalho de leitura das obras. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 9-3-2022 21 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício nº 4 – Paul Taffanel 

• Estudo nº 1 – Kohler op. 33 volume 
1 

• Romance- Georges Brun 
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Piano 

• Banco de piano 

 

Descrição da aula 

 A aula teve início com o exercício número 4 de Paul Taffanel. A professora cooperante 
sugeriu que a aluna interpretasse o exercício primeiramente sem acompanhamento e 
posteriormente com o áudio de acompanhamento. A aluna revelou várias dificuldades 
técnicas na escala de lá menor, mais precisamente nos agudos. Assim, a professora sugeriu 
que se trabalhasse a volta que a escala dá nos agudos, através de diferentes ritmos e de 
isolar passagens de duas em duas notas. Assim que o exercício terminou, a aluna continuou 
a tocar as restantes tonalidades e de seguida, a professora cooperante colocou o áudio de 
acompanhamento e tocaram juntas novamente desde a 1ª tonalidade, ou seja Dó maior. 
Cada tonalidade correspondia a uma diferente articulação, e o exercício terminou na escala 
de Sol menor. 
O estudo trabalhado nesta aula foi o nº 1 de Kohler, tendo sido feita uma revisão ao 
trabalho da semana anterior. A aluna executou o estudo na sua totalidade e de seguida a 
professora cooperante pediu à aluna para fazer uma introspeção e se questionar sobre o 
que falta. Após a aluna responder, a professora aconselha a aluna a pensar sobre o carácter 
do estudo, que é brincalhão, mais leve, diferenciando-se assim do modo que a aluna estava 
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a interpretar inicialmente. Foi também pedido à aluna para tocar a primeira frase em 
flatterzungue e de seguida tocar normal. O som da discente melhorou bastante, e a 
professora advertiu a aluna para a importância de fazer este trabalho em casa no seu 
estudo, uma vez que a aluna precisa de relaxar bastante o seu som. 
A aluna interpretou a obra Romance em conjunto com a professora cooperante, 
trabalhando vários aspetos tais como ritmos, respirações e algumas passagens técnicas que 
ainda não estavam clarificadas. Com a chegada do pianista, a aluna retoma o início da obra. 
Não foi possível trabalhar muitos aspetos relacionados com a musicalidade da aluna, uma 
vez que a base, ou seja, as notas e ritmos, não estavam corretos. 

 

 

Comentários/ observações 

O trabalho realizado nesta aula deu mais importância ao desenvolvimento da técnica da 
aluna, através do exercício realizado no warm-up e também no estudo e na peça. Também 

se trabalhou o aspeto performativo através do ensaio com piano. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 16-3-2022 22 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício nº 4 – Paul Taffanel 

• Estudo nº 1 – Kohler op. 33 volume 
1 

• Romance- Georges Brun 

• Estudo nº 7 - Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 
 
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

 A aula teve início com o exercício nº 4 de Paula Taffanel. A aluna demonstrou diversas 
dificuldades comparativamente com a aula anterior. Para além disso, o som estava pouco 
cuidado, e portanto, a professora cooperante alertou a aluna para esse problema várias 
vezes. Desta feita, foi pedido à aluna para tocar o exercício algumas vezes em flatterzungue 
para que a aluna relaxasse mais a garganta e criasse abertura suficiente na embocadura 
para a produção de uma sonoridade de qualidade. Foram também trabalhadas algumas 
passagens técnicas, mais propriamente nos agudos das escalas menores. De seguida, 
trabalharam o estudo nº 1 de Kholer, e uma vez mais, surgiram problemas relacionados com 
a sonoridade. A aluna começou por tocar o estudo e a professora foi fazendo paragens para 
corrigir o que achou necessário. Por fim, a professora e a aluna tocaram em conjunto o 
estudo na sua totalidade, juntamente com o áudio de acompanhamento. 
Como a audição se aproxima, é necessário investir mais tempo da aula na obra Romance. A 
aluna começou por interpretar o início, mas ao fim da primeira frase a professora 
interrompeu, propondo um exercício para melhorar o som da aluna, especialmente nos 
graves. O exercício consistia em tocar notas e com o diafragma ir criando ondas, levando a 



207 

 

nota até ao limite, utilizando o máximo de som possível. O exercício foi realizado em 
diversas notas. De seguida, a professora propôs outro exercício, tocar oitavas em 
flatterzungue. Posto isto, o som da aluna pareceu melhorar ligeiramente, e assim foram 
trabalhadas outras questões, como por exemplo a respiração. A questão da interpretação 
também foi discutida, uma vez que a aluna não estava a entender o carácter desta obra. Foi 
explicado à aluna que esta é uma obra romântica e não pode ser tocada da mesma maneira 
que um concerto clássico, que é tudo muito métrico e quadrado. Nesta obra, é necessário 
sentir, ser imprevisível e aproveitar os vários ralentandos que aparecem para isso mesmo. A 
professora aconselha a aluna, em casa, a ouvir muita música deste estilo para entrar mais 
neste espírito.  
Uma vez que ainda é necessário bastante trabalho para a obra estar minimamente pronta 
para a audição, a professora sugere que a aluna toque um estudo ao invés da obra. Desta 
feita, tocam juntas o estudo nº 7 do livro de Emily Beynon na sua totalidade e a duas vozes.  

 

 

Comentários/ observações 

Esta aula foi dedicada a melhorar o som da aluna. Foi uma aula também marcada pela 
alteração do repertório para a próxima audição. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 23-3-2022 23 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Canon- Pachelbel 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Estudo nº 1 – Kohler op. 33 volume 
1 

• Romance- Georges Brun 
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

• Piano 

• Banco de Piano 

 

Descrição da aula 

 A aula iniciou-se com a montagem e afinação do instrumento. De seguida, a aluna pediu à 
professora para a auxiliar com um duo que ia tocar num concerto fora da academia. 
Inicialmente a aluna propôs o Canon de Pachelbel. Depois de o interpretar, foi possível 
observar que existiam várias dificuldades e a aluna não teria muito tempo até ao concerto. 
Assim, a professora sugeriu outro duo, o Brian Boru’s March. A professora cooperante 
forneceu o áudio de acompanhamento à aluna, e posteriormente tocaram juntas o duo. 
Esta obra era sem dúvida uma meta facilmente alcançável pela aluna a curto prazo.   
A aula prosseguiu com o estudo nº 1 de Kohler. A aluna começa por interpretar o estudo na 
sua totalidade, e de seguida trabalha secções juntamente com a professora cooperante. O 
primeiro aspeto a ser trabalhado foi o carácter e articulação. Para isso, a aluna teve que 
repensar na forma como estava a articular, e começar a utilizar mais o diafragma, para que 
a articulação fique mais solta e assim respeite o carácter do estudo. De seguida, o próximo 
passo foi começar a pensar a dois ao invés de pensar a quatro, de forma a tornar o estudo 
mais fluído.  
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A obra a ser executada foi o Romance de Georges Brun. À semelhança da aula passada, 
predominam ainda os mesmos problemas, tanto a nível rítmico, de instabilidade de tempo, 
notas e som. Isto revela falta de estudo individual e dedicação à obra. Foi necessário fazer 
um trabalho em torno das passagens cromáticas, depositando bastante tempo da aula 
nisso, aspeto este que podia ser trabalhado facilmente em casa. A aluna demonstra muita 
falta de coordenação a nível técnico. Com a chegada do pianista acompanhador, a aluna 
afinou o instrumento e começou a executar a obra juntamente com a professora 
cooperante. Tocaram a obra de início ao fim, para a aluna começar a conhecer a mesma.  

  

 

Comentários/ observações 

A aluna não tem demonstrado evolução de umas aulas para as outras, o que revela falta de 
estudo individual. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada  

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 30-3-2022 24 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício nº 4 – Paul Taffanel 

• Estudo nº 1 – Kohler op. 33 volume 
1 

• Romance- Georges Brun 

• Walzer-Rondo- Popp  

• Microphonies- Eduardo Luís 
Patriarca 
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se conforme a planificação, com a montagem e afinação do instrumento. De 
seguida, a professora cooperante teve uma conversa com a aluna acerca de algumas 
masterclasses que vão decorrer e da importância da participação da aluna nas mesmas, 
como executante ou até mesmo como ouvinte. Posteriormente, a aluna iniciou o 
aquecimento, executando o exercício nº 4 de Taffanel inicialmente sem o áudio de 
acompanhamento. Surgiram algumas dificuldades nas notas agudas e, portanto, foi sugerido 
à aluna tocar juntamente com a professora estagiária. Depois de terminar o exercício, não 
foi possível repetir com áudio, pois o início da aula não correu como estava previsto, 
portanto foi necessário avançar com os conteúdos. Desta feita, a aula prosseguiu com o 
estudo nº 1 de Kohler, que será o que a aluna vai interpretar na audição. A aluna 
interpretou o estudo na sua totalidade e de seguida foram trabalhados alguns aspetos. 
Primeiramente, foi necessário fazer exercícios direcionados para a ativação do diafragma. 
Para tal, foram tocadas notas apenas com golpadas de ar, o que foi realmente um desafio 
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para a aluna, uma vez que esta começou a compensar a falta de articulação com a garganta. 
A aluna foi alertada para isso, e repetiu-se o exercício mais lentamente, para que a aluna 
pudesse tomar consciência daquilo que estava a fazer. Já no final deste exercício, a aluna 
começou a adicionar a articulação, não descurando o uso do diafragma. Isto permitiu 
resolver a falta de energia na articulação. Posteriormente, foram trabalhadas dinâmicas e 
ralentandos para tornar a interpretação do estudo mais rica. Segue-se a obra Romance de 
Georges Brun. Foi apenas trabalhada a primeira página desta obra. A aluna apresentou 
diversas dificuldades a nível rítmico e de estabilidade de tempo. Desta feita, foi necessário 
interromper a aluna frequentemente para corrigir estes problemas. Por fim, estava 
planeado iniciar a leitura da obra Microphonies. Contudo, foi necessário fazer uma 
alteração, pois era importante a aluna iniciar a leitura da obra Walzer-Rondo de Popp, para 
não ficar atrasada em relação aos restantes alunos. Assim, a aluna e a professora estagiária 
começaram a ler a obra lentamente e posteriormente, a professora estagiária colocou a 
obra para a aluna escutar atentamente. Antes de terminar a aula, a professora entregou a 
nova obra Microphonies e como já não restou tempo de aula, fez uma breve explicação 
acerca da mesma. 

  

 

Comentários/ observações 

Esta aula sofreu alterações relativamente à planificação inicial, de forma a dar continuidade 
ao trabalho realizado anteriormente. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada  

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 6-4-2022 25 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício nº 4 – Paul Taffanel 

• Microphonies- Eduardo Luís 
Patriarca 

• Romance- Georges Brun 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

• Piano  

• Banco de piano 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a montagem e afinação do instrumento. De seguida a aluna 
interpretou o exercício nº 4 de Taffanel, com diferentes articulações e juntamente com o 
áudio de acompanhamento, até à escala de Mi bemol maior. A maior dificuldade foi a escala 
de sol menor, que a aluna errou muitas notas o que a impossibilitou de acompanhar o 
áudio. A professora estagiária tocou com a aluna, de forma a guiá-la para esta saber onde 
recomeçar. De seguida, foi feita a leitura da obra Microphonies. O foco principal nesta obra 
foi trabalhar bem os harmónicos.  
A obra seguinte foi o Romance de Georges Brun. Na planificação estava previsto trabalhar-
se apenas a primeira página, mas foi necessário fazer uma leitura total à obra, para que a 
aluna estude corretamente em casa durante as férias. Assim, foram trabalhados aspetos 
relativos à musicalidade e interpretação durante a primeira página, e de seguida foi feita 
apenas uma leitura básica de notas e ritmo, o que ocupou bastante tempo da aula, não 
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restando tempo para a obra que estava também prevista Walzer-Rondo. Antes da aula 
terminar, executou-se a obra Romance juntamente com o acompanhamento de piano e em 
conjunto com a professora estagiária. 
 

  

 

Comentários/ observações 

Esta aula sofreu alterações relativamente à planificação inicial, alterações estas que foram 
propostas pela professora cooperante e que foram necessárias para a continuação do 

trabalho realizado nas aulas anteriores. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada  

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 20-4-2022 26 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Ré bemol Maior, arpejo e 
inversão de 3 

• Acorde de 7º da dominante 

• Escala de Si bemol menor, arpejo 

• Escala cromática  

• Estudo nº 9 Kholer 

• Walzer-Rondo- Popp  

• The little negro- Claude Debussy (arr. 
Daniela Gomes) 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Quadro pautado 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a montagem e afinação do instrumento. Posteriormente, a aluna 
preencheu o inquérito relativamente ao Workshop de técnicas estendidas. A aula 
prosseguiu com a escala de Ré bemol maior, uma escala nova para a aluna. A aluna 
demonstrou várias dificuldades acerca da mesma, portanto a professora estagiária escreveu 
a escala no caderno da aluna de modo a auxiliar. A discente voltou a executar a escala com a 
ajuda da partitura e de facto, melhorou. No entanto, a professora esclareceu a aluna que 
teria que trazer a escala decorada para a próxima aula, e que a partitura era só para auxiliar 
nesta fase inicial. De seguida a aluna interpreta o arpejo e inversão de 3 em 3 notas, 
havendo bastantes erros e sendo necessário a aluna estar a ser constantemente corrigida. 
Posteriormente, a professora estagiária pede para a aluna pensar um pouco sobre o acorde 
de 7ª da dominante e só depois o tocar. Como a aluna estava a ter dificuldades, a professora 
questionou qual era o 5º grau da escala, uma vez que o acorde em questão se forma a partir 
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do 5º grau. A aluna pensa sobre o assunto e interpreta o acorde, mas com bastantes notas 
erradas. Para auxiliar, a professora estagiária pede à aluna para olhar para o quadro 
pautado e imaginar o acorde escrito. Este exercício funcionou muito bem, e permitiu à aluna 
tocar o acorde sem erros. A relativa menor e o respetivo arpejo, foram executados muito 
lentamente e com muitas hesitações por parte da aluna. A professora relembra que esta 
escala poderá sair na próxima prova e que a aluna a deve estudar melhor. Para finalizar o 
aquecimento, a aluna interpreta a escala cromática em duas oitavas, sendo o único 
problema a nota ré bemol grave.  
De seguida, a aluna interpreta o estudo nº 9 de Kholer na sua totalidade, assim que termina, 
a professora estagiária menciona os aspetos que devem ser melhorados, e como já não 
restou muito tempo para o final da aula, foi necessário avançar para a obra.  
A obra Walzer-Rondo contou com diversos problemas, a aluna não conseguia tocar as notas 
corretas nem conseguia manter estabilidade de tempo, fazendo ritmos errados também. 
Deste modo, foi feita uma leitura quase que exaustiva, onde a professora estagiária e a 
aluna tocaram a obra completa em conjunto muito lentamente, para que a aluna 
conseguisse assimilar. De facto, houve uma notória falta de estudo individual, assim como 
falta de conhecimento auditivo da obra em questão.  
Uma vez que foi necessário passar a maior parte do tempo da aula na obra, não houve 
tempo para a leitura da obra The little negro. Desta feita, a professora estagiária entregou a 
obra à aluna e fez uma demonstração dos efeitos nela presentes. 
A professora estagiária conversou com a aluna no final da aula acerca da importância do 
estudo em casa, relembrando que a leitura deve ser feita em casa, de modo a serem 
trabalhados aspetos mais complexos, como a interpretação e a musicalidade nas aulas. 
Também mencionou que antes de tocar uma obra, é importante escutá-la algumas vezes 
para se tornar auditivamente familiar e consequentemente mais fácil de interpretar. 

  

Comentários/ observações 

A aluna demonstra falta de estudo uma vez mais, o que impede de serem trabalhados os 
aspetos mais relevantes musicalmente, sendo feita apenas uma simples leitura da obra.  
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 27-4-2022 27 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Si Maior, arpejo e inversão 
de 3 

• Acorde de 7º da dominante 

• Escala de Sol# menor, arpejo e 
inversão de 4 

• Escala cromática  

• Estudo nº 9- Kohler op. 33 volume 1 

• Walzer-Rondo- Popp  

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a montagem e afinação do instrumento. O aquecimento desta aula 
teve início com a escala de Si maior, executada em staccato e em duas oitavas, o respetivo 
arpejo e inversão de 3 em 3 notas. A aluna apresentou dificuldades a nível técnico, e 
também a nível de qualidade sonora. De facto, a aluna não conseguiu interpretar a escala de 
uma forma fluída, pois fazia paragens para pensar na posição dos dedos, nomeadamente na 
terceira oitava. 
No acorde de sétima da dominante, apesar da aluna ter sido alertada para pensar bem 
primeiramente nas notas que o constituem antes de tocar, surgiram diversas dificuldades na 
execução do mesmo. Na relativa menor, a hesitação continuou, desta vez não por causa da 
posição das notas de terceira oitava, mas sim devido às alterações da escala. A escala 
cromática foi interpretada também em staccato lentamente. 
De seguida, a aluna excuta o estudo nº 9 de Kohler na sua totalidade. De seguida a 
professora cooperante trabalha o estudo por secções, focando sempre na ideia de frase e de 
melhorar a interpretação da aluna.  
Por fim, é interpretada a obra Walzer-Rondo de Popp. A professora cooperante mostra-se 
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preocupada, pois a obra ainda se encontra na fase de leitura, ou seja, está bastante atrasada 
para ser devidamente interpretada na prova. Ainda assim, a professora faz uma leitura da 
obra juntamente com a aluna, e trabalham as passagens que mais necessitam. Desta feita, 
ainda não foi possível trabalhar a musicalidade e interpretação da aluna nesta obra. 

  

Comentários/ observações 

O repertório para a prova encontra-se bastante atrasado, relativamente aos restantes 
membros da classe. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 4-5-2022 28 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Si Maior, arpejo e inversão 
de 3 

• Acorde de 7º da dominante 

• Escala de Sol # menor, arpejo 

• Escala cromática  

• Estudo nº 9 Kholer 

• Walzer-Rondo- Popp  

• The little negro- Claude Debussy (arr. 
Daniela Gomes) 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com um diálogo com a aluna acerca da Masterclasse que decorreu no fim 
de semana passado. A aula prosseguiu com o warm-up, nomeadamente a escala de Si 
Maior, relativa menor e respetivos arpejos. A aluna apresentou várias dúvidas, sendo 
necessário parar constantemente e questionar a aluna acerca da teoria. Nas escalas 
menores, a professora estagiária questionou a aluna acerca das alterações antes de 
começar a executar a escala. Mesmo assim, as dificuldades permaneceram. A professora 
estagiária relembrou a aluna que as escalas têm que ser estudadas em casa, e que são 
indispensáveis para o desenvolvimento da técnica de um flautista. 
De seguida a aluna interpreta o estudo nº 9 de Kohler na sua totalidade, tendo parado 
diversas vezes devido a problemas de leitura. A aluna apresentou um retrocesso 
relativamente às aulas passadas. De seguida, a professora estagiária trabalha algumas 
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passagens com a aluna, reforçando a ideia que o estudo individual é muito importante para 
o bom funcionamento das aulas. A professora cooperante pediu um tempo para entregar à 
aluna o novo estudo para preparar para a próxima prova o estudo nº 5 do livro de Emily 
Beynon e demonstra um pouco do mesmo. 
De seguida, a aluna interpreta a obra Walzer-Rondo. O início da obra estava completamente 
irreconhecível, com ritmos e notas erradas. Deste modo, a professora estagiária toca a obra 
juntamente com a aluna, para tentar que ocorra aprendizagem ao ouvir o que tem que 
tocar. Para além disso, o som da aluna está bastante fechado, ouvindo-se bastante ruído. A 
professora cooperante juntamente com a professora estagiária demonstram preocupação, 
pois a aluna não está a progredir, o que é preocupante dado que a prova já é no final do 
mês.  
Antes da aula terminar é feita a leitura da obra The little negro. A aluna interpreta a obra na 
sua totalidade e de seguida são trabalhadas as técnicas que a aluna tem mais dificuldade. 

 

 

Comentários/ observações 

A aluna não apresenta qualquer sinal de evolução, tornando-se bastante complicado 
prosseguir com os conteúdos. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 11-5-2022 29 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Walzer-Rondo- Popp  

• The little negro- Claude Debussy (arr. 
Daniela Gomes) 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se de forma diferente da planificação, uma vez que o pianista acompanhador 
chegou no início da aula. Assim, a aluna montou e afinou o instrumento, e começou por 
executar a obra Walzer-Rondo. A aluna demonstrou muita evolução relativamente à aula 
passada, verificando-se finalmente o seu estudo individual. Desta feita, foi possível 
trabalhar-se muito mais que ritmos e notas, e, portanto, a professora estagiária tocou 
juntamente com a aluna, de forma a sugerir questões ligadas com a interpretação e 
musicalidade. Assim, foi feito um trabalho muito pormenorizado à volta da obra, sendo que 
a maior parte do tempo da aula foi dedicado à mesma.  
Assim que o acompanhamento de pino terminou, a aluna ainda continuou a trabalhar a obra 
juntamente com a professora estagiária. Por fim, o restante tempo da aula foi dedicado à 
obra The little negro. Foram trabalhadas especificamente duas técnicas, nomeadamente a 
de canto e toque em simultâneo e os slaps.  
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Comentários/ observações 

Esta foi uma aula muito importante pois foi possível observar uma grande evolução por 
parte da aluna. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 18-5-2022 30 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Ré bemol maior, arpejo e 
inversões 

• Escala de Si bemol menor, arpejo e 
inversões 

• Escala cromática 

• Estudo nº 9 Kholer 

• Walzer-Rondo- Popp  

• The little negro- Claude Debussy (arr. 
Daniela Gomes) 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Espelho 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a escala de Ré bemol maior em duas oitavas. A aluna demonstrou 
imensas dificuldades na execução da mesma, tocando constantemente notas erradas 
mesmo a uma pulsação lenta, sendo necessário a professora estagiária corrigir 
constantemente as notas. Assim que terminou, a professora pediu à aluna para repetir a 
escala novamente. Como o resultado estava a ser o mesmo, a professora pediu à aluna para 
tocarem juntas a escala com ritmo de galope lentamente, e alertou a aluna que para a 
semana tem prova e que a escala já deveria estar pronta. As escalas menores evidenciaram 
as mesmas dificuldades, sendo necessária a constante correção da professora estagiária. Por 
fim, a aluna interpretou a escala cromática em duas oitavas lentamente. A professora 
cooperante pediu para interromper a aula, alertando a aluna para a sua falta de estudo, e 
que fazer uma boa prova só depende dela mesma e do seu estudo.  
De seguida, a aluna interpretou o estudo nº 9 de Kholer na sua totalidade. Seguidamente, a 
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professora estagiária colocou o metrónomo, de modo a estabilizar o tempo da aluna, e 
tocaram em conjunto. A professora foi dando dicas à aluna para melhorar a sua 
interpretação do estudo.  
Na obra Walzer-Rondo a aluna revelou estudo individual, sendo apenas necessário corrigir 
questões ligadas com a interpretação da obra e dinâmicas. 
Por fim, a aluna interpretou o arranjo da obra The little negro, onde apresentou dificuldades 
na execução do slap tongue. A professora pediu à aluna para se aproximar do espelho, de 
modo a conseguir observar a posição da sua língua, e executou apenas o movimento várias 
vezes sem a flauta. Após várias tentativas, o efeito melhorou, mas a professora aconselhou 
a aluna a repetir este exercício em casa lentamente.  
 

 

Comentários/ observações 

Esta foi uma aula instável, uma vez que a aluna apresentou várias dificuldades no 
aquecimento, e não conseguiu responder de imediato ao que era pedido pela professora. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

4º 25-5-2022 31 15:35 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno B Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Ré bemol maior, arpejo e 
inversões 

• Escala de Si bemol menor, arpejo e 
inversões 

• Escala cromática 

• Estudo nº 9 Kholer 

• Walzer-Rondo- Popp  

 

 

Descrição da aula 

Prova. A aluna executou os conteúdos acima mencionados. 

 

Comentários/ observações 
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Aluna C 

RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 29-09-2021 1 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala, arpejo e terceiras de Dó 
Maior 

• Mini Magic nº2 

• Flauta transversal 

• Estante  

• Partituras 

• Lápis 

• Computador 

• Coluna de som 

• Barreira de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se apenas às 18 horas devido a um atraso da aluna. A aula começa com a 
escala de Dó maior em duas oitavas. Segue-se o arpejo, onde a professora aproveita para 
corrigir a mão direita da aluna que a estava a impossibilitar de tocar o dó grave. 
De seguida, a aluna interpreta e trabalha o Mini Magic nº2 e termina com o 
acompanhamento do playalong. 

 

Comentários/ observações 

Devido ao atraso da aluna, não foi possível lecionar na aula o que estava previsto. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 6-10-2021 2 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

   

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Ré Maior, arpejo e 
terceiras 

• Estudo 56, 57, 58 e 59 Flute Fun 

• Mini Magic pág. 13,14 

• Suzuki 9, 10 

• Annie’s song- John Denver 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Faluta transversal 

• Estante  

• Partituras 

• Lápis  

• Barreira de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a escala de Ré Maior e o respetivo arpejo e terceiras em duas oitavas. 
A aluna não demonstrou dificuldades na execução da escala e do arpejo, contudo nas 
terceiras surgiram algumas dificuldades que resultaram em irregularidades no tempo e 
notas erradas. Nesta aula foram utilizados dois livros de métodos que a professora 
cooperante utiliza como estudos para os alunos desta faixa etária, o Flute Fun e o Mini 
Magic. Como são estudos com uma duração bastante reduzida, a aluna interpretou os 
estudos 56, 57, 58 e 59 do Flute Fun e a página 13 e 14 do Mini Magic. De seguida, a aluna 
interpretou a Annie’s Song de John Denver onde surgiram alguns problemas apenas na parte 
em que repete o tema nos agudos. A professora aconselhou a aluna a verificar algumas 
posições de notas agudas que ainda não estavam claras numa tabela que a professora 
entregou a cada aluno no início do ano. Seguindo-se assim para a obra seguinte, Brian 
Boru’s March, a aluna conseguiu interpretar a obra de cor, e como já é uma peça bastante 
conhecida pela aluna, devido a ser uma obra trabalhada nas aulas e também no suzuki, não 
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surgiram dificuldades. Para terminar a aula, a professora coloca o áudio e a aluna toca 
novamente com o acompanhamento.  

 

Comentários/ observações 

A aluna tem se mostrado empenhada e em realizado um bom trabalho. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 13-10-2021 3 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala mi bemol maior, arpejo e 
terceiras 

• Flute Fun- 59, 60, 61,62,63 

• Mini Magic- 14,16 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Flauta Transversal 

• Partituras 

• Lápis 

• Estante 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

A aluna executou a escala de Mi bemol maior e o respetivo arpejo em duas oitavas e em 
staccato. Demonstrou domínio técnico da escala, mas algum descontrolo a nível do som. 
Ainda assim, a professora pediu que a aluna repetisse a mesma escala na aula seguinte. Na 
execução das terceiras houveram algumas dúvidas, que foram ultrapassadas com a ajuda da 
professora que pronunciou o nome das notas. 
Os estudos do Flute fun e do Mini Magic foram interpretados de forma satisfatória, e, 
portanto, foi possível a aluna tocar com o acompanhamento do playalong.  
Por último, a aluna tocou a primeira parte do Brian Boru’s March, com uma pulsação mais 
lenta e a professora utilizou esta obra para explicar como se executam as ligaduras. 

 

Comentários/ observações 

A aluna revelou a capacidade de resolver os desafios propostos pela professora. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 20-10-2021 4 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Tanz der Sieben Dackel- James Rae 
(Mini magic 3, duo) 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Flute Fun- 64,65 

• Flauta Transversal 

• Partituras 

• Lápis 

• Estante 

• Barreiras de acrílico 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a leitura do Duo Tanz der Sieben Dackel juntamente com a aluna do 
mesmo grau que tem aula anteriormente. A professora avisa as alunas que este duo será 
para ser interpretado na audição de Natal. As alunas apresentaram facilidade na leitura do 
duo, não sendo assim necessárias grandes correções. 
Depois de terminarem o duo, a aluna interpreta o Brian Boru’s de memória, sem serem 
necessárias partituras. 
No Flute fun 64 houveram algumas dificuldades a nível da articulação nas notas graves. 
Deste modo, foram feitos alguns exercícios para auxiliar na clareza da articulação. 

 

Comentários/ observações 

Foi notória uma melhoria a nível da articulação após a realização dos exercícios propostos 
pela professora. 

 



230 

 

RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 27-10-2021 5 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Tanz der Sieben Dackel- James Rae 
(mini magic 3, duo) 

• La sirene- Jérôme Naulais 

• Mini Magic 2- 18,19 

• Flauta Transversal 

• Partituras 

• Lápis 

• Estante 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

A aula inicia-se 5 minutos mais cedo, de modo a ocupar 5 minutos da aula da aluna anterior 
e outros 5 minutos da aula da aluna C, para trabalharem o duo Tanz der Sieben Dackel. As 
alunas demonstram alguma dificuldade a nível da afinação, sendo automaticamente 
corrigidas pela professora. Depois de tocarem a primeira vez, a professora pede para 
repetirem, mas desta vez com o acompanhamento. 
A aula segue-se com a leitura da nova peça, La sirene. A leitura contou com alguns erros 
rítmicos e de notas, e por isso foi necessário trabalhar essas passagens, repetindo-as 
diversas vezes. De modo a não se tornar um trabalho maçante, a professora coloca o 
playalong para aluna tocar e desanuviar um pouco do trabalho que estiveram a fazer 
anteriormente.  

 

Comentários/ observações 

Apesar de todo o trabalho que foi necessário realizar na nova peça, a aluna mostrou-se 
sempre motivada. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 3-11-2021 6 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Tanz der sieben Dackel- James Rae 
(Mini magic 3, Duo) 

• Escala de Mi bemol maior, arpejo 

• Mini Magic 21 

• La sirene- Jérôme Naulais 
 

• Flauta Transversal  

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Computador 

• Coluna de som 

• Barreiras de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com o duo Tanz der sieben Dackel. A professora colocou o áudio e as alunas 
interpretaram o duo. A maior dificuldade da junção foi a afinação. A professora alertou as 
alunas que a audição se está a aproximar e que têm que limar melhor esses pequenos 
pormenores. 
Depois do duo segue-se a aula individual, que se inicia com a escala de Mi bemol maior. A 
aluna toca a escala articulada em duas oitavas, e o arpejo em duas oitavas também. 
Posteriormente, a professora pede à aluna para tocar uma vez mais, mas desta vez sem o 
auxílio da partitura. Como a aluna conseguiu tocar tudo de cor sem erros, a professora 
deixou-a escolher um autocolante para sinalizar na partitura o que já está decorado. Esta 
estratégia de dar autocolantes aos alunos geralmente motiva-os e estes querem decorar 
sempre o máximo que conseguirem. 
De seguida, interpreta o Mini magic nº 21, que conta como um estudo. A aluna não 
apresentou dificuldades na sua execução. 
Por fim, interpreta a nova peça, La sirene, trabalhando ainda a sua leitura juntamente com a 
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professora cooperante. 
Por fim, a aluna tocou sozinha com o áudio do acompanhamento. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 10-11-2021 7 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• La sirene- Jérôme Naulais 

• Escala de Mi bemol maior, arpejo e 
terceiras 

• Mini Magic 22 
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se de forma diferente do habitual, pela peça la sirene. A aluna toca com uma 
pulsação bastante lenta e por isso revela algum descontrolo a nível do som e da respiração. 
Posto isto, a professora pede à aluna para aumentar a velocidade, o que fez com que o som 
melhorasse de imediato. Na segunda secção da obra houveram algumas passagens que 
tecnicamente não estavam claras, então a professora isolou-as e as dificuldades foram 
ultrapassadas através da repetição. 
A professora constata que o descontrolo sonoro está relacionado com a cabeça da flauta 
que a aluna utiliza, a cabeça curva. Portanto, aconselha a aluna a trocar pela cabeça normal 
da flauta transversal, que lhe proporciona uma maior estabilidade ao segurar o instrumento, 
e não só resolve os problemas de som, como também os dedos ficam mais controlados. 
De seguida, a aluna interpreta a escala de mi bemol maior em duas oitavas e staccato. Não 
houveram dificuldades, a aluna conseguiu manter um tempo estável e uma digitação 
controlada. Relativamente às terceiras, foram tocadas com o auxílio da partitura e numa 
pulsação ligeiramente mais lenta que a escala. 
Para finalizar a aula, interpretou o mini magic nº 22. 
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Comentários/ observações 

A aluna é empenhada e esforça-se para ultrapassar as suas dificuldades. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 17-11-2021 8 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• La sirene- Jérôme Naulais 

• Escala de Sol maior, arpejo e 
terceiras 

 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

A aula inicia com a obra La sirene. A obra contém passagens com algumas ligaduras mais 
longas, o que complica a respiração da aluna. A professor questiona a discente sobre os 
procedimentos para uma boa respiração, de modo a clarificar o assunto. Ainda assim, é 
importante a aluna melhorar a sua técnica, pois se conseguir tocar a obra com um 
andamento mais rápido, irá ter menos problemas de respiração. 
Depois de executar a obra na sua totalidade, e de fazer os ajustes pedidos pela docente, a 
aluna toca juntamente com o áudio pela primeira vez. Foi necessário a professora ajustar a 
velocidade de alguns andamentos, de modo a proporcionar mais musicalidade à obra. 
Depois de terminar, a professora escreve no caderno da aluna o que é necessário rever 
melhor para a próxima aula.  
Por fim, a aluna toca a escala de sol maior em duas oitavas e staccato. Segue-se o arpejo 
também em 2 oitavas e as terceiras, com o auxílio da partitura. A professora pede à aluna 
que estude melhore a estabilidade da pulsação e a digitação. Aconselha ainda ao aumento 
da velocidade, para garantir mais fluidez à escala. 
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Comentários/ observações 

A aluna, em pouco tempo, tem feito um ótimo progresso na obra la sirene. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 24-11-2021 9 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

 
 

 

 

Descrição da aula 

A aula não se realizou devido a falta da professora cooperante. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 1-12-2021 10 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

Descrição da aula 

Feriado. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 8-12-2021 11 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

Descrição da aula 

Feriado. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 15-12-2021 12 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mini magic 2- 21, 22, 23 

• Suzuki- 10 

• Escala de sol maior, arpejo  

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com uma conversa acerca da audição. A professora, uma vez mais, 
parabenizou a aluna pela sua performance, pois conseguiu contornar os imprevistos com 
muita maturidade e o seu som estava muito bom e adequado para o carácter da obra. 
De seguida, a aluna tocou o Mini magic º 21, 22 e 23, não apresentando quaisquer 
dificuldades. 
A aula segue-se com o Suzuki nº 10. Na primeira vez a aluna toca sozinha e depois a 
professora pede-lhe para repetir e tocarem juntas, formando um dueto. Por fim, a aluna 
toca novamente a peça, mas desta vez de memória e com o acompanhamento de piano que 
a professora tocou. A aluna ficou bastante motivada por tocar de cor pois sabia que se fosse 
bem-sucedida, a professora deixava-a escolher um autocolante para colar na partitura, para 
assinalar que a obra estava decorada. 
Por fim, a aluna tocou a escala de Sol maior em duas oitavas e em staccato. Seguiu-se o 
arpejo e as terceiras.  
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Comentários/ observações 

A aluna mostra-se bastante motivada e tem apresentado uma grande evolução. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 12-1-2022 13 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Tanz der sieben Dackel- James Rae 
(Mini magic 3, Duo) 

•  Escala de sol maior, arpejo 

• Exercício baseado na escala de Sol 
maior- Nilson Mascolli  

• Lyons 1 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 

Jean- Noel Crocq 

 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna 

• Câmara  

 

Descrição da aula 

Nesta aula irá ser realizada uma gravação para o programa de rádio da Academia. A 
professora cooperante escolheu o duo Tanz der sieben Dackel para as alunas participarem 
no programa. A aula inicia-se assim com a afinação individual e depois em conjunto das 
alunas. De seguida, a professora pediu à aluna C para tocar a sua parte sozinha, pois já tinha 
trabalhado com a outra aluna durante a sua aula. A professora deu algumas dicas à aluna e 
de seguida iniciaram as gravações. Após a primeira gravação, foi possível observar 
alterações no som da aluna, e a professora questionou se a aluna estava nervosa por estar a 
ser gravada. De seguida, repetiram a gravação e no final a professora corrigiu algumas notas 
que estavam erradas. Por fim, repetem uma última vez e a gravação ficou pronta. 
Posteriormente, a aluna toca a escala de sol maior, com o auxílio da partitura. Demonstra 
alguma dificuldade nas notas de terceira oitava, e a professora cooperante pede-lhe para 
soprar mais. De seguida, a professora pede à aluna para tocar um exercício baseado na 
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escala de sol maior. A aluna demonstrou muitas inseguranças na execução do exercício e, 
portanto, a professora pediu-lhe para ver melhor em casa e trazer para a próxima aula. 
Nesta aula iniciou-se um novo livro de estudos que já tinha sido dado à aluna antes das 
férias de Natal. Desta feita, a aluna tocou o estudo de forma satisfatória, não tendo sido 
necessários grandes ajustes. Ainda assim, a professora tentou limar alguns aspetos ligados á 
musicalidade e interpretação. Por fim, iniciou-se também a leitura da obra La flûte 
enchantée. Começou-se por trabalhar a obra por pequenas secções, incidindo 
maioritariamente sobre as notas que não estavam corretas e ritmos. Trabalhou-se a obra 
bastante lentamente. Para uma primeira leitura, o resultado obtido foi bastante favorável. A 
professora deu algumas dicas que podem auxiliar no estudo da aluna durante a próxima 
semana. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 19-1-2022 14 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

Descrição da aula 

Não foi possível recolher dados para a realização deste relatório devido à aluna estagiária se 
encontrar a cumprir o isolamento profilático. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 26-1-2022 15 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício baseado na escala de Sol 
maior: 1,2- Nilson Mascolli 

• Escala cromática 

• Mini magic 2: nº28, nº 29 

• Lyons nº 1  

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com o exercício nº 1 e 2 baseado na escala de Sol Maior, que a aluna 
realizou sem qualquer tipo de dificuldades. De seguida, a professora pediu à aluna para 
tocar a escala cromática. Nesta escala, a aluna demonstrou algumas dificuldades, e a 
professora pediu-lhe para tocar mais lentamente e entoou as notas para auxiliar. 
De seguida, interpretou o Mini Magic, página nº28. A aluna revelou dificuldades na nota mi 
bemol. Depois da professora explicar qual era a posição correta da nota, tocaram as duas 
em conjunto o estudo. De seguida, interpreta o estudo da página 29 sem apresentar 
grandes dificuldades. No Lyons nº1, a professora introduziu novas ligaduras para facilitar. A 
aluna interpreta o estudo muito lentamente, e a professora pede para o continuar a ver em 
casa para a próxima aula. De seguida, interpreta a obra La flûte enchantée de Mozart. Por 
enquanto, ainda está a uma velocidade muito reduzida, e apresenta dificuldades na 
apogiatura, mais precisamente na nota ré de 3ª oitava. Foram feitos alguns exercícios para 
auxiliar a passagem e a professora escreveu os mesmos no caderno da aluna para estudar 
em casa.  
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Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 2-2-2022 16 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala cromática 

• Escala de Sol Maior 

• Mini Magic 2, pág. 29 

• Lyons nº 1 

• Lyons nº 2 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

 

Descrição da aula 

A aula inicia-se com a escala cromática a começar na nota Fá. A aluna apresenta algumas 
dificuldades relativamente à qualidade do seu som. Desta feita, a professora sugere que se 
troque a cabeça de flauta curva pela convencional. A aluna ainda se precisa de habituar a 
esta mudança, contudo a professora cooperante crê que é a altura correta para dar este 
passo. De seguida interpreta a escala de Sol Maior em staccato com o auxílio da partitura.  
No mini magic, há ainda algumas dúvidas relativamente aos bemóis. A professora entoa 
enquanto a aluna toca, e de seguida a aluna repete sozinha.  Nos estudos nº1 e 2 de Lyons a 
aluna não apresenta dificuldades, o que lhe permite avançar para o próximo estudo. De 
seguida, a aluna toca a obra La flûte enchantée. Os principais aspetos a melhorar são a 
qualidade de som e a respiração. A passagem rápida sol-la-si-dó-ré também não estava 
muito clara, portanto a professora propôs que se trabalhasse a mesma através de 
estratégias de memorização e repetição. A aluna memorizou a passagem e depois fez um 
jogo de imitação com a professora acerca da mesma. A professora dividiu a passagem e fez 
diversos ritmos e articulações. A aluna demonstra-se motivada como se de um jogo se 
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tratasse, que se dividia em diferentes níveis cada um mais complexo que o outro, e sempre 
que executasse bem uma passagem, avançava para o nível seguinte. Por fim, a aluna 
executou a obra com o acompanhamento do áudio.  

 

Comentários/ observações 

Os exercícios realizados nesta aula foram importantes para aumentar a motivação do 
estudo consciencializado e individual. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 9-2-2022 17 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Sol Maior, arpejo 

• Escala cromática 

• Mini Magic 2, pág. 29 

• Long, long ago- Suzuki  

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 

• Banco de piano 

• Computador 

 

Descrição da aula 

A aula inicia-se com a escala e arpejo de Sol maior articulados. Inicialmente, a aluna toca 
com o auxílio da partitura, mas quando termina, a professora pede-lhe que retire a partitura 
e tente tocar de cor. Assim, a aluna repete e consegue interpretar tudo de memória. De 
forma a parabenizar a aluna, a professora cooperante deixa-a escolher um autocolante para 
colocar na partitura, que irá assinalar que aquela escala já se encontra decorada. Para 
terminar com o warm-up, a aluna interpreta a escala cromática em staccato.  
De seguida, interpreta a página nº 29 do livro Mini Magic 2. Surgiram problemas 
relacionados com a postura que por sua vez prejudicou a sonoridade. A mudança da cabeça 
da flauta, pode ser a causa destes problemas. A professora foi corrigindo a postura da aluna 
durante a sua performance. A obra seguinte foi a nº 11 (long, long ago) do método de 
Suzuki. A professora cooperante interpretou a parte de piano, acompanhando a aluna. Uma 
vez mais, o trabalho realizado foi direcionado para a qualidade da sonoridade. 
Por fim, interpreta-se a obra La flûte enchantée com o acompanhamento do áudio. A 
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professora dá uma explicação à aluna acerca das apogiaturas, e pede-lhe para tocar as 
passagens que contém as mesmas. Uma vez mais, a professora tenta corrigir a postura da 
aluna, aconselhando-a a estudar em frente ao espelho. Pede-lhe também que tenha 
atenção à posição da embocadura. 

 

 

Comentários/ observações 

Esta aula foi dedicada a tentar melhorar a postura e sonoridade da aluna. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 16-2-2022 18 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Sol Maior, arpejo 

• Escala cromática 

• Mini Magic 2, pág. 29 

• Lyons nº 3 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

 

Descrição da aula 

Esta aula iniciou-se com a escala de Sol Maior, e o respetivo arpejo em staccato. A aluna não 
apresentou dificuldades a nível técnico, contudo, encontra-se num processo de transição da 
passagem para a flauta transversal convencional, e, portanto, a sonoridade não é a melhor. 
Ainda assim, a professora vai relembrando a aluna para tentar corrigir ao máximo a sua 
qualidade de som. Para terminar o warm-up, a aluna toca a escala cromática, em staccato 
também.  De seguida, a aluna interpreta a página nº 29 do Mini Magic 2. Relativamente à 
aula passada houve uma melhoria a nível da digitação e, portanto, foi possível prosseguir 
para o estudo seguinte na próxima aula. Relativamente ao estudo nº 3 de Lyons, a aluna 
retirava sempre o dedo do si bemol, e deste modo errava a nota, ou então atrasava o tempo 
devido às hesitações. Assim, a professora alertou a aluna para manter o dedo na chave de si 
bemol, e tocaram juntas para a aluna ter uma melhor noção de estabilidade de tempo. Após 
terminarem, é marcado o estudo seguinte para a próxima aula. Para terminar a aula, a aluna 
toca a obra La flûte enchantée. Inicialmente, a obra foi tocada na sua totalidade, e 
posteriormente foram trabalhadas algumas passagens que revelavam mais insegurança, e 
foram também trabalhadas questões relacionadas com musicalidade. Antes da aula 
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terminar, a aluna voltou a repetir a obra na sua totalidade juntamente com o áudio de 
acompanhamento.  

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 23-2-2022 19 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Mi bemol Maior, arpejo 

• Mini Magic 2, pág. 30, 31 

• Lullaby - Suzuki nº12 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Sentiam nella Foresta- Fereshteh R. 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Espelho  

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a escala de Mi bemol maior em staccato e respetivo arpejo. De 
seguida, a aluna tocou a página 30 do Mini magic 2 na sua totalidade. Surgiram alguns erros 
de digitação, e a professora foi corrigindo ao mesmo tempo que a aluna tocava. Quando 
termina, a professora corrige a postura da aluna, o seu braço direito encontra-se muito para 
baixo, entortando a sua posição e consequentemente prejudicando o som. O estudo da 
página 30 irá ficar para trabalho de casa, para melhorar alguns aspetos, e de seguida, toca o 
estudo da página nº 31. Neste estudo, a aluna não demonstrou dificuldades e deste modo, a 
professora marcou o seguinte para a próxima aula.  
A primeira peça que a aluna interpretou foi a nº 12 do método Suzuki. Foram trabalhados 
alguns aspetos relacionados com a sonoridade. Relativamente á técnica não houveram 
grandes aspetos a melhorar.  
De seguida, a aluna toca a obra La flûte enchantée. Nesta obra foram trabalhados 
novamente aspetos relacionados com a sonoridade e procurou-se desenvolver 
competências de autorregulação na aluna. Foi-lhe pedido que se deslocasse para a frente do 
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espelho e corrigisse de forma autónoma a sua posição. Houve uma diferença abismal no 
som da aluna, e a professora pediu-lhe que continuasse com este trabalho em casa, durante 
o seu estudo individual. Antes de terminar a aula, a aluna lê um trio, Sentiam nella Foresta,  
juntamente com a professora e outra aluna. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 2-3-2022 20 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Sentiam nella Foresta- Fereshteh R. 

• Escala de Mi bemol Maior, arpejo 

• Mini Magic 2, pág. 34, 31 

• Lullaby- Suzuki nº 12 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 
 

 

Descrição da aula 

No início da aula foi comunicado à aluna que esta seria lecionada pela professora estagiária, 
tendo a aluna reagido de forma neutra. Ao contrário do que estava planeado inicialmente, a 
aula iniciou-se com o trio Sentiam nella Foresta juntamente com a aluna da aula anterior. A 
maior dificuldade na junção foi a estabilidade de tempo. Devido a alguns erros de digitação, 
as alunas ficavam reticentes e essas hesitações atrasaram constantemente o tempo, não 
sendo assim possível acompanhar o áudio. Foram selecionadas as passagens mais 
complexas de modo a facilitar o estudo das alunas em casa.  
Posteriormente, a aluna interpreta a escala de Mi bemol maior e o respetivo arpejo em 
staccato e em duas oitavas, com o auxílio da partitura. Durante a sua execução, foi possível 
observar que o seu som estava muito forçado e pouco limpo. Após observar a aluna, foi 
necessário corrigir primeiramente a embocadura, ou seja, a flauta não foi montada 
corretamente, o que fazia com que a aluna virasse automaticamente a flauta para dentro, 
prejudicando assim a posição correta da embocadura e consequentemente o som 
produzido. De seguida, foi necessário corrigir a sua postura, o braço direito da aluna 
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encontrava-se “colado” ao corpo, o que desnivelava completamente a flauta, apontando o 
pé para o chão. Assim que estes pormenores foram corrigidos, o som da aluna mudou 
drasticamente. O desenvolvimento da aula iniciou conforme estava planificado, sendo que o 
primeiro estudo que a aluna interpretou foi a página nº 34 do livro Mini Magic 2, uma vez 
que a tonalidade do mesmo é Mi bemol maior, tal como a escala que a aluna tocou no 
warm-up. Inicialmente, a aluna tocou o estudo na sua totalidade, e posteriormente foram 
trabalhados pormenores essencialmente relacionados com a instabilidade de tempo. 
Quando acompanhada, a aluna já não revela ter esse problema. De seguida, no estudo do 
final da página nº 31, segue-se o mesmo processo, ou seja, a aluna toca na totalidade. 
Surgiu o mesmo problema, instabilidade de tempo e também alteração dos valores corretos 
das figuras. Deste modo, a aluna tocou em conjunto com a professora estagiária e de 
seguida tocou uma última vez sozinha, com a ajuda da marcação da pulsação feita pela 
professora. Por último, a aluna foi alertada para diferença da articulação nas colcheias, e foi-
lhe pedido para trabalhar essas questões que abordamos em casa e voltar a trazer o estudo 
na próxima aula. Por sugestão da aluna, foi executada a música nº 12 do método de Suzuki. 
Foram trabalhadas as passagens de semicolcheias, que não estavam seguras. Assim, 
trabalhou-se cada uma dessas passagens com diferentes ritmos e articulações, e só 
passávamos para o “nível” seguinte assim que o anterior estivesse correto, como se de um 
jogo se tratasse. Por fim, a professora estagiária assinalou essas passagens na partitura e 
pediu à aluna para realizar o mesmo exercício durante o seu estudo individual. Por último, 
executou-se a obra La flûte enchantée. Foi necessário corrigir uma vez mais a postura da 
aluna de modo a melhorar a sua sonoridade. A obra demonstra estudo, havendo apenas 
pequenos pormenores que necessitam de ser limados, nomeadamente as semicolcheias. Foi 
trabalhada a passagem da nota dó para ré várias vezes, até se tornar um movimento natural 
e fluído.  Antes da aula terminar, a aluna tocou juntamente com o áudio de 
acompanhamento. 

 

 

Comentários/ observações 

Foi necessário o monitoramento da postura da aluna durante toda a aula. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 9-3-2022 21 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Mi bemol Maior, arpejo 

• Mini Magic 2, pág. 34/35 

• Lullaby - Suzuki nº12 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Piano  

• Banco de piano 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a escala de Mi bemol Maior e o respetivo arpejo, em duas oitavas e 
staccato. Nesta aula, a aluna já tocou a escala de cor, sem o auxílio da partitura. O estudo 
desta aula foi a página 34 e 35 do Mini magic. Primeiramente, a aluna interpreta o estudo 
na totalidade. De seguida, a professora coloca o áudio de acompanhamento e tocam em 
simultâneo, visto que a aluna estava a ter dificuldades a nível de estabilidade de pulsação. 
Quando terminam, a professora marca o estudo seguinte para a próxima aula, e toca-o para 
que a aluna fique com uma ideia de como soa.  
Foi trabalhada a música nº 12, Lullaby, do método Suzuki. A aluna tocou a música na 
totalidade e a professora alertou-a para a questão da afinação no final das frases. Repetiram 
juntas a música, sendo que a professora interpretou a segunda voz e uma vez mais, a 
dificuldade foi na questão da afinação. De seguida, a professora interpretou no piano o 
acompanhamento, de modo que a aluna conheça auditivamente o acompanhamento e 
trabalhe a questão performativa.  
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O último conteúdo abordado na aula foi a obra La flûte enchantée. A aluna revelou algumas 
dificuldades em algumas passagens a nível técnico, sendo que a professora foi entoando ao 
mesmo tempo que a aluna tocava, de modo a ajudá-la. Por fim, a aluna voltou a interpretar 
a obra, desta vez com o áudio de acompanhamento. 
 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 16-3-2022 22 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Sentiam nella Foresta- Fereshteh R. 

• Escala de Lá Maior Maior 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq  
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a montagem e afinação do instrumento. A primeira obra a ser 
interpretada foi o trio Sentiam nella Foresta juntamente com a aluna da aula anterior e com 
a professora. Inicialmente tocaram o trio na totalidade e de seguida a professora propôs 
que tocassem de cor, sem o auxílio da partitura. Apesar do tempo ter atrasado ligeiramente, 
as alunas conseguiram ser bem-sucedidas.  
De seguida, a aluna executou a escala de Lá maior. Contudo, apresentou algumas 
dificuldades nas posições das notas agudas, sendo necessário a professora estar a corrigir as 
posições uma a uma, a partir do fá# agudo. A escala ficou novamente para trabalho de casa, 
para a aluna clarificar melhor as posições. 
Na obra La flûte enchantée a aluna apresentou dificuldades na afinação, devido á má 
postura da aluna. A questão da postura já tem vindo a ser trabalhada nas aulas, e apesar da 
aluna apresentar melhorias, este pormenor ainda lhe traz problemas para o som e para a 
afinação. É necessário estar constantemente alerta para esse aspeto. De seguida, a aluna 
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toca a obra na sua totalidade com o áudio de acompanhamento. Verificou-se o mesmo 
problema da afinação, principalmente com o áudio. Apesar disso, a obra foi bem executada, 
faltando apenas resistência (a nível da respiração) na segunda repetição.  

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 23-3-2022 23 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Sentiam nella Foresta- Fereshteh R. 

• Escala de Lá Maior 

• Mini magic 2- pág. 41 

• The moon over the ruined Castle- 
Suzuki nº 13 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq  
 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 
 

 

Descrição da aula 

  Esta aula teve como início a montagem e afinação das duas alunas com a professora para 
interpretarem o trio. De seguida, executaram a obra Sentiam nella Foresta na sua 
totalidade. A junção entre as duas alunas está a resultar bem, apresentando melhorias a 
nível de afinação e de coordenação.  
A aula prossegue com a escala de Lá Maior. A aluna apresenta algumas dificuldades a nível 
de digitação nas notas agudas. A professora pede à aluna para tocar mais lentamente essas 
passagens de modo a compreender bem as posições das notas. Assim que termina, a aluna 
repete a escala com o auxílio da partitura.  
Relativamente ao Mini Magic, a aluna executou a música da página 41 na sua totalidade, 
não tendo apresentado grandes problemas.  
De seguida, a aluna tocou a música nº 13 do livro de Suzuki. As dificuldades que surgiram 
foram sobretudo em alguns saltos nas notas mais graves. Depois de os trabalhar 
lentamente, a professora coloca o áudio de acompanhamento e a aluna toca a música na 
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sua totalidade. 
Para terminar, a aluna executa a obra La flûte enchantée, que irá apresentar na próxima 
audição. Primeiramente executa na sua totalidade juntamente com o áudio de 
acompanhamento. Assim que termina, a professora cooperante questiona a aluna sobre o 
que esta pode melhorar. Assim, trabalham a passagem sol-lá-si-dó-ré (semicolcheias) com 
diferentes ritmos e articulações, de modo a tornar a passagem mais fácil. 
 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 30-3-2022 24 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Sentiam nella Foresta- Fereshteh R. 

• Escala de Lá Maior  

• The moon over the ruined Castle- 
Suzuki nº 13 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq  

• Fireflies- Suzuki nº 2 (arr. Daniela 
Gomes) 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a montagem do instrumento e afinação do mesmo. Contrariamente ao 
que estava planificado, a aula iniciou-se com o trio Sentiam nella Foresta que as alunas vão 
apresentar na audição no próximo fim de semana. Desta feita, as alunas afinam e começam 
a interpretar o trio juntamente com a professora estagiária. Foi necessário corrigir o tempo 
em certas passagens, e assim que se limaram estes pormenores, as alunas executam a obra 
uma vez mais, mas desta vez de memória. Quando terminam, a professora cooperante tem 
uma pequena conversa com as alunas acerca da audição. 
De seguida, a aluna começa por interpretar a escala de Lá Maior. A escala já apresenta 
melhorias relativamente à aula anterior, uma vez que a aluna já consegue manter a 
estabilidade de tempo na oitava mais aguda. É importante salientar também que a escala já 
se encontra decorada.  
De seguida, foi novamente trabalhada a música The moon over the ruined Castle e à 
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semelhança da aula passada, a qualidade de som nos graves agrava-se. Desta feita, e 
conforme o que estava planeado, realiza-se um exercício para trabalhar graves, que consiste 
em tocar notas graves longas, levando-as até ao seu máximo. Depois do exercício, a aluna 
repete a obra desta vez com o acompanhamento do playalong.  
Por fim, o restante tempo da aula foi dedicado à obra La flûte enchantée que a aluna 
também irá interpretar na audição. Assim, a aluna toca a obra na sua totalidade e 
posteriormente trabalha-se as passagens que necessitam de mais cuidado. O motivo sol-lá-
si-dó-ré que se repete várias vezes ao longo da obra, nem sempre sai claro. Desta feita, foi 
necessário trabalhá-lo de forma a o clarificar. Foi pedido à aluna para interpretar a 
passagem com vários ritmos, fazendo uma espécie de jogo de imitação, onde a professora 
estagiária tocava a passagem e a aluna repetia. Inconscientemente, a passagem começou a 
ficar nos dedos da aluna, e depois quando tocou o motivo como estava escrito, a aluna 
sentiu que aquilo já era fácil. Foram também trabalhados aspetos ligados à respiração, e 
foram dadas dicas à aluna de como pode poupar ar em certas passagens para não respirar 
tantas vezes. Por fim, a aluna interpreta a obra de na sua totalidade com o áudio de 
acompanhamento duas vezes, uma delas com partitura e outra sem. Por fim, é entregue e é 
feita uma breve explicação da nova obra, Fireflies, em versão técnicas estendidas. 

 

Comentários/ observações 

Esta aula pretendeu dar continuidade ao trabalho previamente realizado e preparar a aluna 
para a audição. Para além disso, foi entregue a nova obra, sugerida pela professora 

estagiária, Fireflies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 

 

RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 6-4-2022 25 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Introdução a técnicas estendidas 

• Escala de Lá maior 

• Mini magic- pág. 44 

• Under the sea- Disney Solos 

• Fireflies- Suzuki nº 2 (arr. Daniela 
Gomes) 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a montagem e afinação do instrumento. De seguida, a professora 
estagiária conversou com a aluna acerca do Workshop de técnicas estendidas que se vai 
realizar na próxima terça-feira. Desta feita, foi necessário fazer uma breve abordagem 
acerca das técnicas estendidas, e experimentar as técnicas que serão abordadas para os 
alunos desta faixa etária: percussão de chaves, toque em simultâneo com canto, som eólico 
e sons feitos com a língua. A aluna conseguiu de imediato fazer todas as técnicas, à exceção 
do toque em simultâneo com canto. 
A aula prosseguiu com a escala de Lá maior executada em duas oitavas. A aluna começou 
por tocar a escala com o auxílio da partitura, e de seguida interpretou-a de memória.  
De seguida, a professora estagiária pediu à aluna para interpretar o estudo da página nº 44 
do livro Mini Magic 2, uma vez que a sua tonalidade é também Lá Maior. A aluna tocou o 
estudo na sua totalidade, e quando terminou, foi-lhe pedido para aumentar a velocidade. 
Trabalhou-se também a questão das diferenças de articulação, uma vez que havia notas 
com pontos e outras com portatos, foi necessário que a aluna compreendesse bem a 
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distinção entre essas duas articulações. De seguida, a aluna voltou a interpretar o estudo, 
tendo em mente aquilo que havia sido trabalhado. 
Por fim, a aluna interpretou o tema da música Under the sea. Surgiram alguns problemas a 
nível rítmico, que foram automaticamente corrigidos pela professora estagiária. Antes da 
aula terminar, foi possível fazer uma leitura das restantes partes da obra, para que a aluna 
saiba como estudar corretamente durante as férias. De seguida, a aluna executa a obra 
Fireflies na versão técnicas estendidas. Esta obra pretende remeter o ouvinte para uma 
estação de comboios antiga. Desta forma, a obra inicia-se com percussão de chaves (que 
seriam as pessoas atrasadas a correr para o comboio) e de seguida a aluna grita “todos a 
bordo!”. Seguem-se os slaps a ficarem gradualmente mais rápidos, que seria o comboio a 
arrancar, e terminam assim com o apitar do comboio, que será feito através de toque e 
canto em simultâneo, utilizando apenas as duas chaves de trilo. De seguida vem o tema tal 
como está escrito, com exceção nas pausas, em que a aluna diz “tshh”. A obra finaliza com o 
mesmo “apito” do comboio. Nesta aula foi feita uma demonstração de como se executa a 
obra e foram trabalhadas as técnicas isoladamente.  

 

Comentários/ observações 

Nesta aula realizou-se a primeira abordagem acerca de técnicas estendidas, uma vez que a 
aluna irá participar no workshop organizado pela professora estagiária, e também irá 

interpretar repertório com técnicas nesta aula e nas seguintes também. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 20-4-2022 26 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Lá maior, arpejo 

• Mini magic- pág. 45 

• Fireflies- Suzuki nº 2 (arr. Daniela 
Gomes) 

• Under the sea- Disney Solos 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a montagem e afinação do instrumento. De seguida, a aluna preenche 
o inquérito acerca do Workshop de técnicas estendidas. Posteriormente, a aluna executa a 
escala de Lá Maior e o respetivo arpejo em duas oitavas e staccato. A professora estagiária 
pede à aluna para interpretar este aquecimento de memória, sem o auxílio da partitura 
como fizera na aula passada. Contudo, a aluna demonstrou bastantes dificuldades na 
posição das notas de terceira oitava. De facto, houve um grande retrocesso nesta escala, e, 
portanto, a professora pediu à aluna para a rever em casa e trazer na próxima aula. A aula 
prosseguiu com a página nº 45 do Mini Magic. Como a música possui um tema bastante 
conhecido, foi mais fácil para a aluna a executar. Não surgiram problemas relativamente a 
este estudo. De seguida, a aluna executa a obra Fireflies. A aluna demonstrou dificuldades 
nos slaps, e, portanto, a professora estagiária sugeriu que a aluna fizesse primeiramente 
sem flauta, e posteriormente coloca-se a flauta, cobrindo todo o orifício e soprasse apenas. 
Em casa a aluna irá continuar a fazer estes exercícios e irá começando a introduzir a língua 
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aos poucos. De seguida, a aluna toca a obra tal como está escrita, e no final volta-se a 
repetir o apito do comboio, ou seja, o toque em simultâneo com canto. Surgiram também 
dificuldades relacionadas com esta última técnica, o toque em simultâneo com canto, e 
foram feitos exercícios com a aluna primeiramente sem a flauta e posteriormente já com a 
flauta, soprando e depois introduzindo o canto e vice-versa. A professora estagiária pediu à 
aluna para rever estes exercícios em casa.  
Por fim, a aluna interpreta a obra Under the Sea, primeiramente sem o áudio de 
acompanhamento. Uma vez mais, a aluna demonstra retrocessos relativamente à aula 
anterior. É feita novamente a leitura da obra, onde a discente e a docente tocam em 
conjunto. Antes da aula terminar, a professora estagiária coloca o áudio de 
acompanhamento lentamente, e a aluna toca apenas com o acompanhamento. 
 

 

Comentários/ observações 

Durante esta aula foi dedicado algum tempo à aprendizagem de técnicas estendidas. Este é 
um processo que leva o seu tempo e, portanto, é importante não desmotivar a aluna 

quando ela não consegue realizar imediatamente uma técnica. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 27-4-2022 27 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Lá Maior, arpejo 

• Mini magic 2- pág. 47,48 

• The moon over the ruined Castle- 
Suzuki nº 13 

• Under the sea- Disney Solos 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

 A aula teve início com a montagem e afinação do instrumento. De seguida, como 
aquecimento, a aluna interpreta a escala de Lá Maior em duas oitavas e staccato, e o 
respetivo arpejo. A aluna apresentou melhoria nesta escala, conseguindo já interpretá-la 
sem o auxílio da partitura. 
A aula prossegue com a página 47 e 48 do livro Mini Magic 2. A aluna interpreta 
primeiramente o estudo da página 47 na sua totalidade e de seguida, interpreta-o 
juntamente com o áudio de acompanhamento. De seguida, no estudo da página nº 48, a 
aluna interpreta-o na sua totalidade e posteriormente a professora cooperante trabalha 
alguns aspetos com a aluna, nomeadamente as diferenças a nível da articulação. Foi 
importante trabalhar a articulação com a aluna, pois muitas vezes a aluna esquece-se de 
articular com a língua.  
De seguida, a aluna interpreta a música nº 13 do livro de Suzuki, de memória. Assim que 
termina, a professora coloca o áudio de acompanhamento.  
Por fim, a aluna executa a obra Under the sea. Uma vez mais, é trabalhada a questão da 
articulação, de modo ao seu discurso musical ficar mais claro. A professora tocou em 
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conjunto com a aluna. Antes de terminar a aula, a professora coloca o áudio de 
acompanhamento lentamente para a aluna executar a obra. 

 

Comentários/ observações 

A aluna tem realizado um bom trabalho ao preparar o repertório para a próxima prova. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 4-5-2022 28 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício de sonoridade- Moyse 

• Mini magic- pág. 49, 50 

• Fireflies- Suzuki nº 2 (versão técnicas 
estendidas) 

• Under the sea- Disney Solos 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

 A aluna faltou. 
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Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 11-5-2022 29 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício de sonoridade- Moyse 

• Under the sea- Disney Solos 

•  Fireflies- Suzuki nº 2 (versão 
técnicas estendidas) 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

 Esta aula começou depois do previsto, devido a atraso da aluna, sendo assim necessário 
reformular a planificação original. Assim, a aula teve início com o exercício de sonoridade. 
Este exercício tem sido fulcral para o desenvolvimento da sonoridade da aluna. É 
importante por vezes variar o aquecimento, portanto, este exercício é uma ótima opção às 
escalas. De seguida, a aluna executa a obra Under the sea na sua totalidade. Assim que 
termina, a professora estagiária volta ao início e trabalha a obra juntamente com a aluna. 
No início, a aluna apresenta algumas dificuldades a nível rítmico, que foram 
automaticamente corrigidas pela professora estagiária. O tema já se encontra pronto, tendo 
sido trabalhado apenas alguns pormenores a nível da articulação, de forma a se tornar mais 
clara e percetível. A parte C da obra foi necessário novamente o trabalho direcionado para a 
correção de ritmos e notas. Assim que se terminou, a professora estagiária colocou o áudio 
de acompanhamento e a aluna tocou a obra na sua totalidade.  
Por fim, a aluna interpreta a obra Fireflies. Houve evolução relativamente à última aula, 
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havendo apenas algumas dificuldades nos slaps. A professora estagiária voltou a tentar que 
a aluna executasse essa técnica, apresentando várias possibilidades para a realizar. 

 

Comentários/ observações 

A aluna tem feito um bom trabalho, apresentando evolução aula após aula. 
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RELATÓRIO DE AULA 

Aula lecionada 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 18-5-2022 30 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Exercício de sonoridade- Moyse 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq  

• Under the sea- Disney Solos 

•  Fireflies- Suzuki nº 2 (versão 
técnicas estendidas) 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou com o warm-up, o exercício de sonoridade de Moyse. A aluna apresentou uma 
boa sonoridade, e é notório a evolução que tem tido neste aspeto desde que começou a 
tocar este exercício.  
De seguida, ao contrário do que estava planificado inicialmente, a aluna executou a obra La 
flûte enchantée, uma vez que irá participar num concurso. Primeiramente toca a obra na sua 
totalidade e apresentou uma boa evolução e uma maior maturidade, uma vez que não 
tocou a obra por algum tempo. De seguida, a aluna interpreta a obra na totalidade 
juntamente com o áudio de acompanhamento.  
A obra seguinte foi Under the sea. A aluna apresentou estudo individual, e a questão da 
articulação trabalhada na aula anterior melhorou também. Ainda assim, a professora 
estagiária considera que a aluna consegue fazer melhor, e, portanto, volta a incidir sobre 
esse assunto. 
Por fim, a aluna revê o arranjo da obra Fireflies uma última vez antes da audição da próxima 
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aula. Apesar de ainda apresentar algumas dificuldades ao executar slaps, é percetível que a 
aluna se esforçou e estudou para conseguir executar o efeito. A restante obra encontra-se 
muito bem interpretada.  
 

 

Comentários/ observações 

Esta aula pretendeu dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente, assim como 
preparar a aluna para o concurso e para a audição da próxima semana.  
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RELATÓRIO DE AULA 

 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

iii 25-5-2022 31 17:20 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Aluno C Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Escala de Lá Maior 

• Under the sea- Disney Solos 
 

 

 

Descrição da aula 

 Prova. A aluna executou os conteúdos acima mencionados. 

 

Comentários/ observações 
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Orquestra de Flautas- Suzuki  

 

RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 27-09-2021 1 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki  Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mary had a little lamb - Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Trois notes swing- Daniel Bonnet 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Mr. Cool- Razzmajazz 

• Flauta transversal 

• Estantes  

• Partituras 

• Lápis 

• Cadeiras 

• Barreiras de acrílico  

• Coluna de som 

• Computador 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a apresentação dos alunos e professores utilizando um jogo de modo 
a tornar a apresentação mais didática: cada aluno foi desafiado a tocar a nota si e de 
seguida dizia como se chamava. Após a apresentação e a nota de afinação, seguiu-se a 
primeira peça, Mary had a little lamb. A professora dividiu a classe de conjunto em duas 
partes, sendo que os alunos mais velhos interpretam a melodia enquanto os mais novos 
completam a melodia apenas com a nota “si”. Esta estratégia foi adotada de modo a 
motivar todos os alunos que possuem faixas etárias distintas. Esta peça repetiu-se três 
vezes, na primeira lentamente e com indicações da professora para os mais novos, a 
segunda mais rápido e a terceira já sem indicações da professora. No final da obra, a 
professora achou pertinente ensaiar a vénia de agradecimento, para habituar já os alunos 
para a audição de Natal. 
A obra seguinte, trois notes swing, tal como o nome indica tem apenas três notas, sendo 
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estas o si, lá e o sol. A professora utilizou a estratégia de numerar as notas e assinalar 
essas numerações com as mãos para os alunos mais novos soubessem quais notas tocar. 
Um dos principais focos desta aula é trabalhar a memorização e a imitação, portanto os 
alunos mais novos não utilizam partituras. 
No Brian Boru’s March foi adotada a mesma estratégia de dividir a classe, sendo que isto 
possibilitou as alunas mais novas fazerem parte de uma obra mais complexa em vez de 
estarem apenas a ouvir, o que seria desmotivador.  
Por último, a peça Mr. Cool foi interpretada com o acompanhamento do playalong.  
 

 

Comentários/ observações 

Trabalhar com uma classe com muitos alunos de diferentes idades torna-se complicado, 
sobretudo no que diz respeito à motivação dos mesmos.  
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 4-10-2021 2 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki  Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Brian Boru’s March- Irish Traditional, 
James Galway 

• Sleigh ride- Leroy Anderson 

• Flauta Transversal  

• Estantes  

• Partituras 

• Lápis 

• Cadeiras 

• Barreiras de acrílico 

 

Descrição da aula 

Nesta segunda aula, decidiu-se fazer uma abordagem diferente. Como o grupo abrange 
diversas idades, torna-se complicado conseguir manter todos os alunos motivados. Deste 
modo, dividiu-se o grupo em duas partes, os mais novos foram lecionados pela professora 
Carla, e os mais velhos pela aluna estagiária. 
Assim, a aula iniciou-se com uma breve explicação às alunas de como iria ser dividido o 
tempo da aula e o propósito da classe ter sido dividida. Após a nota de afinação, segue-se a 
obra Brian Boru’s March a três vozes. Como ainda não estavam atribuídas as vozes, a aluna 
estagiária sugeriu que a obra fosse trabalhada com rotação de vozes, ou seja, todos 
interpretavam todas as vozes. Sendo esta uma obra já conhecida pelos alunos, o tempo que 
foi necessário para a trabalhar foi reduzido, servindo assim como um aquecimento. 
Por fim, iniciou-se a leitura da obra sleigh ride na qual o aspeto mais trabalhado foi o ritmo e 

as notas. Nesta primeira abordagem à obra, todos os alunos tocaram a primeira voz (que é a 

que exige mais trabalho), e o principal foco foi clarificar as passagens mais complexas, assim 

como os ritmos e notas incorretos, o que é considerado natural numa leitura á primeira 

vista.  
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No decorrer da aula foi possível observar que os alunos estavam mais atentos e mais 

empenhados, devido á dificuldade da obra, por se estarem a sentir desafiados, e também 

por estarem a trabalhar entre alunos da mesma faixa etária.   

 

 

Comentários/ observações 

Foi uma aula importante para o acréscimo da motivação do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

 

RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 11-10-2021 3 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de Flutas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Sleigh ride- Leroy Anderson 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Trois notes swing- Daniel Bonnet 

• Annie’s song- John Denver 

• Flauta transversal 

• Lápis 

• Partituras 

• Cadeiras 

• Estantes 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 

• Banco de piano 

 

Descrição da aula 

Esta aula de grupo contou com a presença da pianista acompanhadora na segunda metade 
da mesma. Deste modo, a professora cooperante sugeriu que na primeira parte da aula se 
dividissem uma vez mais os alunos, sendo que lecionava os mais novos e a aluna estagiária 
auxiliava os mais velhos. Assim, a aula iniciou-se com a nota de afinação e prosseguiu com a 
obra sleigh ride. Houve uma evolução e estudo em casa por parte das alunas 
comparativamente à aula anterior, o que possibilitou aumentar a velocidade da obra e 
passar assim á unidade de tempo original, a mínima. 
Todas as alunas conseguiram interpretar a obra, sendo que apenas houveram dificuldades 
no final, onde o ritmo é sincopado. A aluna estagiária tentou clarificar os ritmos 
subdividindo-os e entoando enquanto as alunas tocavam. Ao fim de algumas repetições, as 
dificuldades foram ultrapassadas. 
Já na segunda parte da aula, juntamos a classe e o ensaio com a pianista iniciou-se com a 
obra Brian Boru’s March, na qual o ensemble se dividiu em três partes: uns interpretavam a 
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melodia original, os mais pequenos apenas as notas lá e si, e os restantes interpretavam 
vozes secundárias. 
De seguida, tocou-se a obra sleigh ride pela primeira vez com acompanhamento de piano e 
correu de uma maneira satisfatória, sendo o único problema a afinação. Posteriormente, 
interpretou-se a Trois notes swing de modo a incluir os alunos mais novos. Como é usual, os 
alunos interpretam estas obras de cor, apenas tendo como indicações os gestos que a 
professora faz, sendo estes numerações que correspondem a determinadas notas. 
Por fim, juntando o ensemble todo, toca-se a Annie’s song na qual os alunos são advertidos 
que a obra será dividida em secções tutti e solo e, portanto, irão ser destacados como 
solistas aqueles que mais merecerem.  

 

Comentários/ observações 

É possível observar que dividir o ensemble tem sido mais produtivo para todos os alunos. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 18-10-2021 4 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de Flutas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Sleigh ride- Leroy Anderson 

•  B groovy- Watts 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Mary had a little lamb - Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Le frasier- Diot et Meunier 

• Trois notes swing- Daniel Bonnet 

• Mr. Cool- Razzmajazz 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras  

• Coluna de som 

• Computador 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a afinação individual e depois em grupo. A primeira obra a ser 
interpretada foi o sleigh ride. Como nesta obra só tocam as alunas mais velhas, tornou-se 
complicado controlar o comportamento das alunas mais novas, que se distraem facilmente. 
Após algumas chamadas de atenção da professora, as alunas entenderam que deveriam 
alterar o seu comportamento. No que diz respeito à interpretação das alunas mais velhas 
nesta obra, é necessário haver mais estudo individual, pois se cada um não estiver seguro da 
sua parte, a junção torna-se muito complicada. 
De seguida, e de modo a captar novamente a atenção das discentes mais novas, tocou-se o 
B groovy. Esta peça consiste apenas na nota Si, que por sua vez, é a nota que estas alunas se 
sentem mais confortáveis a tocar. Na obra Brian Boru’s, à semelhança da aula passada, o 
ensemble dividiu-se, sendo que uma parte tocou o tema original, outra tocou segundas 
vozes e os mais pequenos apenas as notas lá e si, indicadas gestualmente pela professora 
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como 1 e 2 respetivamente. Na obra seguinte, Mary had a little lamb, a segunda voz foi feita 
pelas alunas mais velhas enquanto as mais novas tocavam uma vez mais segundo as 
indicações da docente.  
O Le Frasier foi direcionado apenas para as alunas mais evoluídas do ensemble. De seguida, 
tocou-se o trois notes swing com todo o ensemble. Uma vez mais, as alunas tocam tudo de 
memória, tendo apenas o auxílio das indicções numéricas. Desta vez, essas indicações foram 
dadas por uma aluna mais velha, de modo a esta se sentir mais motivada por lhe ter sido 
atribuída esta responsabilidade. A aula termina com o Mr. Cool acompanhado pelo 
respetivo playalong.  
É importante salientar que no fim de cada obra foi também ensaiada a vénia de 
agradecimento.  
No final da aula, as alunas de iniciação ficam sempre muito entusiasmadas, pois a 
professora distribui carimbos nas mãos das alunas, pelo seu bom comportamento no 
decorrer da aula. 
 

 

Comentários/ observações 

A ordem das obras foi escolhida de modo a captar a atenção de todos os alunos, 
independentemente do seu nível. Assim, a docente alternou entre as músicas direcionadas 

para as alunas mais novas e as músicas direcionadas para as alunas mais avançadas.  
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 25-10-2021 5 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de Flutas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Sleigh ride- Leroy Anderson 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras  

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

Descrição da aula 

Esta aula foi dividida em duas partes, sendo que na primeira metade da aula a classe foi 
dividida, e as alunas mais avançadas foram lecionadas pela professora estagiária. Na 
segunda parte, juntou-se o ensemble para o ensaio com piano.  
Desta feita, começamos pela afinação individual e em grupo. De seguida, trabalhou-se 
primeiramente o Brian Boru’s March a três vozes, rodando inicialmente as vozes por todas. 
De seguida, distribuiu-se as vozes pelas alunas de forma definitiva. 
A segunda obra a ser trabalhada foi o sleigh ride, e as alunas demonstraram melhoria 
relativamente à aula anterior. Ainda assim foram trabalhadas algumas questões como 
afinação, e algumas passagens rítmicas que não estavam totalmente claras. A última parte, 
que conta com ritmos sincopados, não estava clara. As alunas tocavam indo atrás do que a 
professora estagiária tocava, e se tocassem sozinhas não conseguiam fazer os ritmos. Assim, 
a professora estagiária propôs alguns exercícios para clarificar a passagem. Por último, 
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tocou-se a obra de início ao fim, aumentando a velocidade. 
Por último, juntou-se o ensemble e repetiram-se estas obras com o acompanhamento da 
pianista. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 1-11-2021 6 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de Flutas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

 
 

 

 

Descrição da aula 

Feriado 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 8-11-2021 7 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Sleigh ride- Leroy Anderson 

• Le frasier- Diot et Meunier 

• Trois notes swing- Daniel Bonnet 
 

• Flautas 

• Flautim 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras  
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou com a afinação individual e posteriormente em grupo, utilizando a nota lá. 
Como estava a ser complicado fazer com que as alunas de iniciação não tocassem quando 
não deviam, a professora sugeriu um pequeno jogo: só tocavam quando a professora 
acabasse de contar até três. Obviamente a docente não fez uma contagem regular, e as 
mais novas tocaram antes do tempo. Depois disto, a professora dá uma breve explicação e 
demonstração do flautim. As alunas de iniciação ficaram fascinadas com o instrumento e 
com o seu som. A aula segue-se com uma recapitulação das obras já abordadas nas aulas 
anteriores, e apela á memória dos alunos, tocando o tema do Brian Boru’s March e 
questiona quem se lembra de que obra se trata. As alunas ficaram entusiasmadas e 
disseram todas simultaneamente o nome da obra. Assim, o tema foi tocado pelas alunas 
mais avançadas e de modo a integrar as mais novas, a professora introduziu uma segunda 
voz que consistia apenas nas notas lá e si. A docente foi entoando esta segunda vez, mas 
quando terminaram a professora pediu uma recapitulação para consolidarem as novas 
aprendizagens. 
Na obra seguinte, sleigh ride, surgiram várias dificuldades, pelo que a professora decidiu 
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dividir a obra em pequenas secções e trabalhá-la. Depois disto, no tema a professora pede 
às alunas mais novas para tocarem a nota fá (ou seja, o número 4 para elas) sempre com o 
ritmo de semínima a marcar a pulsação. As alunas ficaram bastante entusiasmadas por 
tocarem algo que inicialmente era só para as mais avançadas. Quando terminam, a 
professora adverte às alunas mais velhas que é necessário haver mais estudo individual em 
casa, e que na aula seguinte quer ouvir a obra inteira sem estas interrupções entre as 
secções. 
De seguida, no Le Frasier, a professora questiona se há três alunas que querem ser solistas. 
Posto isto, a professora divide a obra em secções sendo que o tema é tutti (apenas para as 
alunas mais velhas) e as restantes secções são interpretadas pelas solistas. 
Por fim, e para acabar a aula com todos a participar, toca-se o trois notes swing. Por fim, a 
professora pede a todos para colocarem as máscaras, carimba as mãos das alunas de 
iniciação e pede para saírem todas ordeiramente. 
 

 

Comentários/ observações 

Esta aula foi importante para o desenvolvimento da motivação nas alunas, especialmente as 
de iniciação. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 15-11-2021 8 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mary had a little lamb - Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Fireflies - Toshio Takahashi, nº 2, 
Suzuki  

• Twinkle, twinkle little star - Toshio 
Takahashi, nº 6, Suzuki   

• Trois notes swing- Daniel Bonnet 

• Le frasier- Diot et Meunier 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras  

• Computador 

• Coluna 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

Descrição da aula 

Antes da aula iniciar, a professora ajuda as alunas mais pequenas a guardarem as suas 
máscaras sem que as deixem cair ao chão. Segue-se a afinação individual e posteriormente 
coletiva utilizando a nota lá. À semelhança da aula anterior, a professora procura trabalhar a 
memória dos alunos e toca o tema da Marry e questiona os alunos se sabem qual é o nome 
da obra. Posteriormente, interpretam-na com o áudio de acompanhamento. A música 
seguinte foi a música nº2 do livro Suzuki, Fireflies. O ensemble encontra-se posicionado da 
seguinte maneira: a fila da frente com as alunas de iniciação mais pequenas, a do meio 
ainda com alunas de iniciação e alunas até ao 2º grau, e a de trás com alunas desde o 3º 
grau até ao 8º. Assim, nesta obra começou-se com a segunda e terceira filas, e por último a 
primeira fila que tocava apenas a nota lá e nas pausas faziam “shhh”. No final da peça, é 
ensaiada a vénia de agradecimento. De seguida, as alunas tocaram a música nº 6 do livro 
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Suzuki, Twinkle, twinkle little star. Nesta obra, a fila da frente tocou apenas a nota sol, 
seguindo as indicações da professora. Na obra seguinte, trois notes swing, a professora 
escolhe três alunas de iniciação para serem solistas. Inicialmente começa por trabalhar 
apenas com estas alunas e depois com a restante classe. O mesmo aconteceu com o le 
Frasier. 
Com a chegada da pianista, repete-se o le frasier primeiramente. De seguida, interpreta-se o 
Brian Boru’s March, primeiramente com as alunas da 2ª e 3ª fila. A professora decide retirar 
a voz que tinha introduzido na fila da frente, pois não está a resultar bem, pois as alunas de 
iniciação não entendem que tocam semínimas, e estão a ir atrás do ritmo de galopes típico 
do tema. Por fim, recapitula-se a obra nº 6 do Suzuki, que se inicia com o solo de uma aluna 
e depois com tutti. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 22-11-2021 9 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mary had a little lamb - Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Trois notes swing- Daniel Bonnet 

• Twinkle, twinkle little star - Toshio 
Takahashi, nº 6, Suzuki   

• Le frasier- Diot et Meunier 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Sleigh ride- Leroy Anderson 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 

 

Descrição da aula 

A aula inicia-se com a afinação individual e em grupo. Prossegue com a mary had a little 
lamb, sendo que são destacadas duas alunas de iniciação como solistas. A professora pede á 
fila da frente para se levantarem e tocarem esta obra de pé. Como era a primeira vez que 
isto acontecia, a docente explica às alunas qual é a forma correta para se posicionarem. Só 
depois é que começaram a interpretar a obra. A obra seguinte, trois notes swing, é 
interpretada à semelhança da obra passada, com as três alunas solistas. De seguida, e já 
contando com a presença da pianista, interpreta-se a música nº 6 do Suzuki. Esta obra conta 
agora com o tema e mais duas variações. Assim sendo a primeira parte é o tema inicial, na 
segunda vez é a primeira variação que consiste no tema em ritmo galopado, e a segunda 
variação é a mais complexa, toda em semicolcheias. A segunda variação é tocada apenas 
pela fila de trás, pelas alunas mais avançadas. Desta feita, a música inicia-se com o tema, 
depois com a variação 1 tutti. De seguida a fila 1 e 2 tocam o tema original e a fila 3 toca a 
variação 2 em simultâneo. Na última repetição, a fila 1 toca o tema inicial, a 2 toca a 
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primeira variação e a 3ª fila toca a segunda variação. 
No Le Frasier, tal como na aula passada há três solistas e o tutti é apenas no tema. Como a 
primeira fila não toca, devido á complexidade da obra, a professora pede-lhes que batam 
com o pé marcando a pulsação. Isto fez com que as alunas que anteriormente não estavam 
a fazer nada nesta obra ficassem mais motivadas. 
A obra Brian Boru’s March foi trabalhada da mesma forma que na aula passada. Por fim, 
toca-se o Sleigh ride, contudo, visto que a audição se aproxima e a obra ainda não está 
suficientemente bem trabalhada, a professora pondera em removê-la do programa.  
Antes da aula terminar, a professora distribui carimbos pelas mãos das alunas de iniciação. 

 

Comentários/ observações 

Procurou-se oferecer uma alternativa às alunas que não tocavam devido á complexidade das 
obras. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 29-11-2021 10 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

Descrição da aula 

Por motivo de doença, não foi possível à professora estagiária assistir a esta aula. Por este 
motivo, não existem dados suficientes para a elaboração do relatório de aula. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 6-12-2021 11 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Twinkle, twinkle little star - Toshio 
Takahashi, nº 6, Suzuki   

• Mary had a little lamb - Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Trois notes swing- Daniel Bonnet 

• Le frasier- Diot et Meunier 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 

 

Descrição da aula 

Tal como nas aulas passadas, a aula iniciou-se com a afinação individual. Posteriormente 
afinou-se por filas e por fim em grupo.  
A primeira obra a ser interpretada foi a nº 6 de Suzuki. Foi interpretada de igual forma à 
aula anterior. As alunas da 1ª fila tocam apenas a nota sol. De seguida, na Mary, a 
professora elege duas alunas de iniciação para serem as solistas e irem tocar para a frente 
do palco. Assim a obra inicia apenas com as solistas e repete em tutti. No final, a pianista dá 
um acorde para as alunas agradecerem em simultâneo.  
Na obra seguinte, trois notes swing, trocam-se as solistas, sendo que a primeira vez é tutti e 
a segunda são apenas as solistas. É importante salientar que sempre que não há variações, 
as alunas tocam tudo de memória. 
No Le Frasier, destacam-se as três solistas. A docente tentou introduzir uma voz extra na 1ª 
fila, apenas com as notas si e lá, contudo isto não resultou, pois as alunas não conseguiam 
tocar todas juntas a tempo. Deste modo, fica decidido que só tocam a segunda e terceira 
filas. O facto das solistas se deslocarem para a frente do palco deixou-as nervosas, o que 
estava a fazer com que errassem em passagens que já estavam bem estudadas. De modo a 
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tranquilizar as alunas, a docente pediu á professora estagiária que também tocasse, mas 
piano como uma espécie de background só para as alunas se sentirem apoiadas. Como 
estivemos algum tempo á volta disto, as alunas da 1ª fila começaram a ficar distraídas e 
difíceis de controlar. Assim, a professora sugere que estalem os dedos no tema. Isto veio 
aumentar a sua concentração e motivação e também funcionou como uma ação estratégica 
para entenderem e sentirem a pulsação. 
 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 13-12-2021 12 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mary had a little lamb - Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Trois notes swing- Daniel Bonnet 

• Twinkle, twinkle little star - Toshio 
Takahashi, nº 6, Suzuki   

• Le frasier- Diot et Meunier 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• Annie’s song- John Denver 

• Sleigh ride- Leroy Anderson 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 

 

Descrição da aula 

Esta aula foi o ensaio geral para a audição de Natal. Foram abordadas todas as obras que 
trabalhamos durante o período. Deste modo, iniciamos pela afinação individual e depois em 
grupo. Segue-se a Mary, já com as solistas, conforme será apresentado na audição. Na obra 
Trois notes swing, o mesmo acontece, e a peça corre conforme o esperado. 
As seguintes obras foram interpretadas conforme o que estava planeado e como se já 
estivéssemos na audição. Foram tocadas de início ao fim e com a vénia de agradecimento 
no final de cada.  
No final da aula, a professora informa que vai inserir novamente o sleigh ride no programa 
da audição e que vai trabalhar individualmente com cada uma nas aulas. No final da aula, 
como é usual, a professora distribui carimbos pelas alunas. 
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Comentários/ observações 

Última aula de preparação para a audição de Natal. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 10-1-2022 13 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mr. Cool- Razzmajazz 

• O balão do João- tradicional  

• We will rock you- Queen  

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Walking Stars- olechovsky 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano  

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a afinação individual. Posteriormente, é definido o repertório a 
preparar para a audição de Carnaval. A primeira obra a ser interpretada é o Mr. Cool. A 
primeira vez foi tocada com o acompanhamento do playalong e a segunda vez apenas o 
ensemble. A professora numerou as notas para as mais alunas e questionou as mais novas 
se já aprenderam a nota zero, ou seja, o dó. De modo a verificar isso, pediu às alunas mais 
novas para tocarem a nota dó uma de cada vez. De seguida, interpreta-se o Balão do João. A 
professora coloca o playalong para as alunas escutarem primeiramente. A professora pede 
às alunas que não têm ainda flautas com si bemol para não tocarem na primeira parte, 
tocando apenas na segunda que não tem a nota si. A professora toca muito lentamente com 
os alunos, e faz gestualmente os números relativos às notas. Quando terminaram, a 
professora pede às alunas que não conhecem a obra para a imprimirem.  
Na obra seguinte, a professora informa as alunas que esta obra vai contar com a 
participação dos pais.  
Esta obra inicia-se com ritmos corporais. Primeiramente batem duas vezes nas pernas e 
terminam com uma palma. Para as alunas mais novas assimilarem melhor o ritmo, a 
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professora percute ao mesmo tempo que declara CAR-NA-VAL. As alunas ficam muito 
entusiasmadas e envolvidas na tarefa. As alunas mais velhas tocaram o tema. 
 
De seguida, com a chegada da pianista, interpreta-se o Brian Boru’s March que não foi 
possível tocar na audição do primeiro período. A próxima música foi A flauta mágica de 
Mozart. As alunas da fila da frente tocavam apenas as notas 2 e 3, ou seja, lá e sol. Esta obra 
não era conhecida pelas alunas, portanto houveram alguns problemas com notas e ritmos, 
que dificultaram assim a junção.  
Na obra seguinte, Walking Stars, a professora pediu á professora para tocarem mais 
devagar pois é uma obra que conta apenas com as notas si, lá e sol, mas conta com 
percussão com os pés e também passagens em que se estala os dedos. A primeira vez foi 
importante para assimilar estes efeitos e de seguida repetiu-se uma vez mais antes de 
terminar a aula. Por fim, a professora pede às alunas para colocar a máscara e saírem 
ordeiramente. 

 

 

Comentários/ observações 

Não foi feito um trabalho muito aprofundado das obras nesta aula, pois a ideia era dar a 
conhecer o novo repertório. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 17-1-2022 14 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Walking Stars- olechovsky Mr. Cool- 
Razzmajazz 

• We will rock you- Queen  

• Mr. Cool- Razzmajazz 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• O balão do João- tradicional  

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 
  

 

Descrição da aula 

Esta aula foi lecionada por uma professora substituta, pois a professora cooperante 
encontra-se em isolamento profilático. Assim, a aula inicia-se com a afinação individual. De 
seguida, interpretam a obra Walking Stars. A professora trabalha a obra por pequenas 
partes, sendo que a primeira vez tocam apenas as alunas mais avançadas enquanto as mais 
novas escutam, e de seguida tocam guiando-se pelas indicações numéricas dada pela 
professora. A obra seguinte foi We will rock you. A professora começou por explicar às mais 
novas o tema, pois na semana passada só tinham feito ritmos corporais. A obra seguinte foi 
o Mr. Cool. Primeiramente tocaram as alunas mais velhas, pronunciando as falas que estão 
escritas na partitura. De seguida repete, com o ensemble completo. No Brian Boru’s March 
tocam apenas as alunas mais velhas, sem repetições e a vozes. 
Com a chegada da pianista acompanhadora, a professora pede para voltarem ao Walking 
stars. De seguida repetem também o Brian Boru’s March. Como a pianista ainda não tinha a 
partitura do balão do João, repetem o Walking stars de modo às alunas mais novas também 
participarem. Quando terminou o horário de acompanhamento, interpretaram o balão do 
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João, no qual as alunas mais novas tocavam apenas a nota dó. Por fim, tocaram novamente 
o Mr. Cool. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 24-1-2022 15 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

    

 

Descrição da aula 

Não foi possível recolher dados suficientes para a realização deste relatório, pois a aluna 
estagiária encontra-se em isolamento profilático. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 31-1-2022 16 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• O balão do João- tradicional 

• We will rock you- Queen  

• Mr. Cool- Razzmajazz 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Computador 

• Coluna de som 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a afinação individual e posteriormente em grupo. De seguida, 
interpretam o balão do João, mas as alunas que ainda tocam com flautas de plástico 
depararam-se com o problema do si bemol. Assim, a professora pede às alunas mais novas 
para ainda não tocarem enquanto arranja uma alternativa. Repetem a obra uma vez mais, 
mais rápido e com o acompanhamento do áudio. De seguida, interpretam a obra We will 
rock you. Como as alunas mais novas não têm partitura, a professora pede-lhes que cante 
apenas o refrão com o número das notas. De seguida interpretam o refrão. Posteriormente 
a professora trabalha a parte inicial com as alunas mais velhas. Por fim, interpretam a obra 
com o acompanhamento do áudio e com a percussão corporal. A obra seguinte foi o Mr. 
Cool. Inicialmente os alunos tocaram sob a orientação da professora e de seguida tocaram 
com o áudio de acompanhamento.  
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De seguida, interpretaram a obra La flûte enchantée de Mozart. Primeiramente a professora 
trabalhou apenas com as mais novas, que tocaram apenas nas pausas “Lá Sol”. De seguida 
interpetam todos lentamente. Com a chegada do pianista repetiu-se esta última obra.  
A obra seguinte foi o Brian Boru’s March. A obra foi interpretada à semelhança das aulas 
anteriores, ou seja, a primeira fila não toca e as restantes tocam a três vozes. 
Por fim, realizou-se uma recapitulação das obras abordadas previamente com o 
acompanhamento do pianista.  
 

 

 

Comentários/ observações 

Como o pianista é diferente, a professora cooperante dedicou algum tempo a explicar-lhe 
como queria algumas obras e portanto, não houve tempo suficiente para tocar todas as 
obras. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 7-2-2022 17 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• We will rock you- Queen 

•  La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• O balão do João- tradicional 

• Mr. Cool- Razzmajazz 

• Walking Stars- olechovsky Mr. Cool- 
Razzmajazz 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Computador 

• Coluna de som 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a afinação individual dos alunos. A primeira obra a ser interpretada foi 
a we will rock you. A obra foi interpretada à semelhança da aula anterior, sendo que as mais 
novas tocam apenas o refrão, e na restante música fazem ritmo corporal. Com a chegada do 
pianista acompanhador, interpretam a La flûte enchantée. Assim sendo, a obra inicia-se com 
uma pequena introdução e segue sem a fila da frente. As mais novas tocam apenas as notas 
“lá” e “sol” segundo a indicação da professora cooperante.  De seguida, tocam o Brian 
Boru’s March. Repete-se a obra duas vezes, sendo que na segunda vez a um andamento 
mais rápido. De seguida, a professora introduz uma voz na fila da frente apenas com as 
notas “si” e “lá”. Esta voz faz-se apenas quando a dinâmica é forte.  
A música seguinte é o Balão do João. Inicia-se com uma introdução do piano, e segue 
conforme está escrito. Quando terminam, o pianista toca sozinho apenas uma vez e de 
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seguida repete-se tutti uma última vez. De seguida, já sem o pianista, tocam o Mr. Cool, com 
o áudio de acompanhamento. Antes de terminar a aula, a professora sugere que toquem o 
Walking Stars também com áudio de acompanhamento.  

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 14-2-2022 18 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• We will rock you- Queen 

•  Walking Stars- olechovsky  

• Mr. Cool- Razzmajazz 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• O balão do João- tradicional 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Computador 

• Coluna de som 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

Descrição da aula 

Esta aula iniciou-se à semelhança das anteriores, com a afinação individual dos alunos. A 
primeira obra a ser interpretada é a We will rock you. A fila da frente inicia então com os 
ritmos corporais, e as restantes tocam a parte introdutória. De seguida, a fila da frente 
junta-se também no tema, tocando as notas que são indicadas gestualmente pela 
professora. A obra seguinte foi Walking Stars que foi interpretada sem a fila da frente das 
alunas mais novas. A segunda fila tocava o tema e a terceira as respetivas variações. A maior 
dificuldade foi manter a estabilidade rítmica, principalmente nas variações (as alunas têm a 
tendência para acelerar). Quando terminam, a professora coloca o áudio de 
acompanhamento e tocam uma vez de início ao fim. De seguida, a professora coloca o áudio 
do Mr. Cool e questiona as alunas se sabem que obra é. Isto permitiu chamar a atenção os 
alunos da fila da frente que não tinham interpretado a obra anterior. Desta feita, a classe 
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inteira tocou, seguindo as indicações numéricas fornecidas pela professora cooperante. 
Com a chegada do pianista, começou-se por interpretar a obra La flûte enchantée. Como o 
costume, o pianista toca um acorde para os alunos se colocarem todos em posição para 
tocar e de seguida faz uma pequena introdução. A segunda e terceira fila iniciam e nas suas 
pausas, a fila da frente completa com as notas “lá” e “sol”, em simultâneo com o piano. De 
seguida, tocam o Brian Boru’s March a três vozes. A fila da frente por sua vez, toca apenas 
nos fortes as notas “si” e “lá”, conforme a indicações da professora. Por fim, interpretam o 
Balão do João, após a introdução do pianista. A professora decidiu terminar com esta obra, 
pois é uma obra em que todos participam e as alunas mais novas gostam de tocar. Antes de 
terminar a aula, a professora distribui carimbos pelas alunas mais novas, como recompensa 
pelo seu bom comportamento. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 21-2-2022 19 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• O balão do João- tradicional 

•  Walking Stars- olechovsky  

• Mr. Cool- Razzmajazz 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Computador 

• Coluna de som 

• Balões  

• Pioneses  

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a afinação individual dos alunos e de seguida, a professora cooperante 
ficou com a 1ª e a 2ª fila a trabalhar as obras o balão do João e o Walking Stars enquanto a 
aluna estagiária deslocou-se para outra sala com as alunas mais avançadas, da terceira fila, 
de modo a trabalharem a La flûte enchantée a diferentes vozes. Desta forma, iniciou-se a 
aula a ler primeiramente todas as vozes individualmente com as alunas enquanto as 
restantes ficaram a dedilhar a sua parte. Quando todas as vozes estavam claras para todas 
as alunas, juntou-se e quando surgiam dificuldades em alguma voz, a professora estagiária 
alternava entre as vozes de modo a auxiliar as mesmas e para que estas se sentissem 
apoiadas e desta forma, como não havia muito tempo disponível, não era necessário estar 
sempre a parar. Assim que se terminou, repetiu-se uma última vez mais rapidamente e de 
seguida como não restaram dúvidas, reuniu-se o ensemble completo. Entretanto, a 
professora cooperante e as alunas mais novas estavam a interpretar a obra Mr. Cool, sendo 
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que desta vez algumas alunas tinham um balão à sua frente, e teriam que o picar com o 
pionés assim que a professora desse o sinal. Assim que terminaram, procedeu-se à junção 
da obra La flûte enchantée, a diferentes vozes, tal como irá ser interpretado na audição. Por 
último, as alunas da 2ª e 3ª fila interpretam a obra Brian Boru’s March, a várias vozes como 
tem sido trabalhado. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 28-2-2022 20 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• O balão do João- tradicional 

•  Walking Stars- olechovsky  

• La flûte enchantée- W.A Mozart, arr. 
Jean- Noel Crocq 

• Brian Boru’s March- Irish traditional, 
James Galway 

• We will rock you- Queen  

• Mr. Cool- Razzmajazz 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Computador 

• Coluna de som 

• Balões  

• Pioneses  

• Câmara 

 

 

Descrição da aula 

Audição do ensemble realizada através de gravação, devido às medidas de prevenção da 
COVID-19. 

 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 7-3-2022 21 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Waterbird- Olechovsky 

• Mary had a little lamb, nº1- Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

•  Fireflies, nº2- Toshio Takahashi, 
Suzuki nº1 

• Petit matin- Etienne Perruchon 

• The little negro- C. Debussy 
 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 

 

 

Descrição da aula 

A aula iniciou-se com a afinação individual do ensemble e de seguida por filas. Depois de 
afinarem, a professora sugere um exercício, que consiste em tocar o acorde de Ré maior, 
sendo que a primeira fila tocou a nota lá e a segunda e na segunda e terceira filas, as alunas 
organizam-se em pares e dividem as notas entre si. Este foi um bom exercício para as alunas 
ouvirem o que está ao seu redor e aprenderem ajustar a sua afinação quando tocam em 
conjunto. De seguida, começa-se por interpretar a obra Waterbird juntamente com o 
pianista acompanhador. Antes de iniciar a obra com o ensemble completo, a professora 
dedica-se a ensinar a obra através de numeração à fila da frente. As alunas respondem de 
forma bem mais satisfatória do que aquilo que era esperado, sendo apenas o problema a 
nota si das alunas que têm flauta Toot Nuvo ou Fife, pois esta flauta não possui si bemol, o 
que as limita ao tocarem esta obra que tem como tonalidade Fá Maior. A obra seguinte 
pertence ao método Suzuki e intitula-se de Mary had a litttle lamb. Esta obra já foi 
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interpretada no período anterior, mas noutra tonalidade mais aguda, uma vez que a maioria 
das alunas ainda não sabiam tocar a nota fá. A professora começa por explicar isso às alunas 
e explica também a mudança de ritmo relativamente á que tocaram no período passado. O 
ritmo em questão é semínima com ponto, e, portanto, a professora pede ás alunas que 
batam palmas, dizendo o nome “Di-a-na”. De seguida o pianista faz uma pequena 
introdução e o ensemble toca a uma pulsação mais lenta por enquanto. A música seguinte é 
a número 2 do mesmo método, e a fila da frente toca apenas a nota lá.  
De seguida, a professora questiona os alunos sobre quem conhece a obra le petit matin, e 
entrega partituras às alunas que ainda não tinham. No 1º andamento, o ensemble toca todo 
oitava abaixo, á exceção de uma aluna que será solista. Já no segundo andamento, tocam 
todos na oitava que está escrita. Por fim, interpretam a obra the little negro apenas a 
segunda e terceira filas. Esta obra conta também com uma aluna solista.  Antes de terminar 
a aula, a professora pede para repetir novamente a Mary, de modo às alunas mais novas 
também tocarem. Na segunda e terceira repetição, a terceira fila faz variações.  
 

 

Comentários/ observações 

Esta aula destinou-se á apresentação e leitura do novo repertório. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 14-3-2022 22 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mary had a little lamb, nº1- Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Fireflies, nº2- Toshio Takahashi, 
Suzuki nº1 

• Waterbird- Olechovsky 

• Petit matin- Etienne Perruchon 

• The little negro- C. Debussy 
 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 

 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a afinação individual do ensemble e posteriormente por filas. A 
primeira música a ser interpretada foi a Mary. Antes de começarem a tocar, a professora 
pede às alunas para entoarem a melodia, dizendo os números correspondentes às notas e 
marcando o ritmo com palmas. Posteriormente, o ensemble interpreta a música.  
De seguida, tocam a música nº 2 do livro de Suzuki. A fila da frente interpreta apenas a nota 
“lá” e pausas. Assim, a professora cooperante pede à primeira fila para tocar sozinha e só 
depois é que se juntam as restantes filas. Na obra seguinte, Waterbird, a professora alerta 
os alunos, especialmente os da fila da frente, que a obra contém si bemol na sua armação 
de clave. Desta feita, os alunos tocam a obra seguindo as indicações dadas pela professora. 
Na peça petit matin a professora introduz uma voz adaptada para a fila da frente, que 
contém apenas as notas “si” e “lá”, e contém o mesmo ritmo que a versão original que as 
filas de trás estão a tocar. Como as alunas da fila da frente não tocam na obra little negro, a 
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professora decidiu atribuir-lhes uma função, que passava então por escutarem o restante 
ensemble e votar no final se na sua opinião correu bem, mais ou menos, ou mal. As alunas  
ficaram muito entusiasmadas com este jogo e deste modo foi possível fazer com que 
ficassem atentas mesmo sem tocar. Com a chegada do pianista, repete-se a obra. De 
seguida, volta-se a repetir obra petit matin, desta vez com piano, e de seguida a música 
fireflies.  
 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 21-3-2022 23 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mary had a little lamb, nº1- Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Waterbird- Olechovsky 

• Fireflies, nº2- Toshio Takahashi, 
Suzuki nº1 

• Petit matin- Etienne Perruchon 

• The little negro- C. Debussy 
 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 

 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a afinação individual das alunas. Posteriormente, na fila da frente, 
criaram-se três pequenos grupos, um deles com as aulas que têm flautas fifes, outro com as 
que têm Toot Nuvo e por fim, um grupo com as alunas que já tocam em flautas transversais 
convencionais. Este exercício surgiu para facilitar a afinação das alunas, uma vez que os 
vários tipos de flautas possuem timbres diferentes, o que pode dificultar a perceção da 
afinação. As restantes filas afinaram primeiro individualmente e posteriormente a pares. 
A primeira obra a ser interpretada foi a nº 1 do método de Suzuki. Como é uma obra que as 
alunas mais novas tocam na totalidade, foi importante para captar a sua atenção logo no 
início da aula. Repetiu-se a obra duas vezes, sendo que a segunda foi num andamento mais 
rápido. De seguida interpretou-se a música Waterbird, na qual a maior dificuldade foi a 
junção das alunas com flautas toot nuvo ou fife. Estas alunas teriam que fazer pausa em 
todas as notas si bemol, o que nem sempre corria bem. A professora cooperante ainda terá 
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que repensar numa solução para estas alunas poderem participar. A obra seguinte, Fireflies, 
já contou com o acompanhamento de piano. À semelhança das aulas anteriores, a obra 
repete-se duas vezes, tendo no meio uma ponte realizada pelo pianista. As alunas mais 
novas tocam apenas a nota lá. Na obra seguinte, Petit matin, a professora cooperante pede 
às alunas para tocarem o primeiro andamento uma oitava abaixo, sendo que só uma aluna, 
que será a solista, toca oitava acima. A obra de um modo geral encontra-se pronta. Na 
última obra, the little negro, as alunas da primeira fila não tocam então ficam a escutar as 
alunas mais velhas. A maior dificuldade desta obra foi sem dúvida a estabilidade de tempo, 
o que dificultou a junção com piano. Por fim, repete-se a Mary para a aula terminar com a 
participação de todos os elementos do ensemble.  

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 28-3-2022 24 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mary had a little lamb, nº1- Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Fireflies, nº2- Toshio Takahashi, 
Suzuki nº1 

• Petit matin- Etienne Perruchon 

• The little negro- C. Debussy 

• Rondino- Parashkev Hadjiev 
 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

 

Descrição da aula 

A aula inicia-se com a afinação individual e posteriormente por filas. De seguida interpretam 
a Mary. A professora dá indicação das notas através de números de modo a ajudar as alunas 
mais novas, uma vez que a partitura não é utilizada nesta aula. A utilização da partitura 
aplica-se apenas às alunas mais velhas, quando há variações mais complicadas. 
Posteriormente, a professora pede a uma aluna mais velha para fazer a indicação das notas, 
enquanto a professora interpreta o acompanhamento no piano. 
Na obra seguinte, Fireflies a professora introduz algo novo para as alunas mais novas que 
tocam apenas a nota “Lá”. O exercício consistia então em tocarem a nota lá e nas pausas 
fazer “tshh”. As alunas ficaram bastante entusiasmadas, e apesar de não ter sido perfeito na 
primeira vez, foi uma maneira de captar a sua atenção e interesse. De seguida, interpretou-
se a obra Petit matin que se iniciou apenas com as alunas mais velhas no primeiro 
andamento, tocando uma oitava abaixo. Contudo, uma das alunas tocou oitava acima, 
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sendo a solista desta obra. Já no segundo andamento, as alunas mais novas juntam-se 
apenas no tema utilizando apenas as notas “si” e “lá”. Com a chegada do pianista 
acompanhador, interpreta-se a obra The little negro na sua totalidade e de seguida a 
professora revê com as alunas algumas partes que não foram tão bem. Como as alunas mais 
novas não tocaram nesta obra, a professora pede para repetirem a Mary, tocando 
primeiramente o tema, depois a variação e por último o tema e a variação ao mesmo 
tempo. Repete-se também a obra Fireflies e Petit matin. A aula terminou com a obra 
Rondino na qual as alunas mais novas escutaram e no final fizeram o jogo da votação à 
semelhança das aulas anteriores.  

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 4-4-2022 25 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Fireflies, nº2- Toshio Takahashi, 
Suzuki nº1 

• Mary had a little lamb, nº1- Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Petit matin- Etienne Perruchon 

• The little negro- C. Debussy 

• Rondino- Parashkev Hadjiev 
 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 
 

 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a afinação individual e posteriormente por filas. A nota de afinação 
foi a nota “lá” em duas oitavas, primeiramente nos médios e de seguida nos graves. A 
primeira música a ser interpretada foi Fireflies. As alunas da fila da frente como tocavam nas 
pausas, a professora sugeriu nas pausas as alunas dizerem “tshhh”. A obra repetiu-se duas 
vezes, a primeira vez nos graves e a segunda nos agudos.  
De seguida, interpretam a Mary had a little lamb. A primeira vez interpreta-se como está 
escrito na partitura e quando se repete, a fila de trás toca a variação. Como estavam com 
bastantes dificuldades, a professora cooperante trabalhou a variação com estas alunas, 
isolando pequenas passagens, mais propriamente os arpejos. Com a chegada do pianista 
acompanhador, repete-se esta obra. De seguida, repete-se a obra Fireflies com 
acompanhamento de piano.  
Na obra seguinte, Petit matin, na primeira parte, a fila da frente não toca, e as restantes 
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alunas tocam a música nos graves, enquanto a solista executa o tema nos agudos. Já na 
segunda parte da obra, a fila da frente junta-se, nos graves. A obra seguinte é The little 
negro. A fila da frente não toca nesta música. Surgiram problemas de afinação, que foram 
devidamente trabalhados. Por fim, interpreta-se a obra Rondino. A fila da frente toca a nota 
“lá”. Na parte lenta são eleitas duas alunas para serem solistas. Antes de terminar a aula, 
repete-se a obra num andamento mais rápido. 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 25-4-2022 26 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

 
 

 

 

 

Descrição da aula 

Feriado 
 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 2-5-2022 27 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Fireflies, nº2- Toshio Takahashi, 
Suzuki nº1- Versão técnicas 
estendidas  

• Shrimp Circus- Razzmajazz 

• Mary had a little lamb, nº1- Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Petit matin- Etienne Perruchon 

• Rondino- Parashkev Hadjiev 

• The little negro- C. Debussy 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 

• Computador 

• Coluna de som 
 

 

 

Descrição da aula 

A aula teve início com a afinação individual do grupo. De seguida, interpretou-se a música nº 
2 de Suzuki, Fireflies, na versão de técnicas estendidas que realizamos no workshop. Assim 
que se termina, a professora pede aos alunos para se levantarem e interpretarem a obra de 
pé, uma vez que as restrições foram levantadas e já se pode tocar sem barreiras de acrílico. 
Posteriormente, a professora coloca o áudio de acompanhamento da obra Shrimp Circus 
que será a nova obra para a próxima audição, para as alunas ficarem a conhecer. De 
seguida, interpreta-se a obra Marry had a little lamb, que se repete três vezes, a primeira 
conforme está escrito, a segunda vez apenas a variação, e por fim, a variação e o tema. A 
próxima obra a ser interpretada é Petit matin. Na parte inicial, lenta, tocam apenas as 
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alunas mais avançadas, em oitava abaixo. Na parte mais rápida, juntam-se as alunas da fila 
da frente tocando apenas as notas si, lá e sol. A professora auxiliou as alunas mais novas que 
já possuem flauta em metal a tocar notas graves. De seguida, as alunas da fila da frente 
sentam-se enquanto não tocam, e as alunas da segunda fila tocam a obra Rondino de 
Parashkev Hadjiev. A professora pediu para as alunas começarem a estudar a obra mais 
rapidamente. A professora pede para se repetir a obra, juntando agora alunas de iniciação a 
tocarem apenas as notas lá e ré.  
Por fim, interpreta-se a obra The little negro. Com a chegada do pianista interpreta-se 
novamente todas as obras, como se fosse um concerto. 

 

Comentários/ observações 

Esta foi a primeira aula após as férias de Páscoa e, portanto, serviu para rever as obras que 
tinham sido trabalhadas anteriormente.  
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 9-5-2022 28 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Mary had a little lamb, nº1- Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Shrimp Circus- Razzmajazz 

• Fireflies, nº2- Toshio Takahashi, 
Suzuki nº1- Versão técnicas 
estendidas  

• Petit matin- Etienne Perruchon 

• Rondino- Parashkev Hadjiev 

• Under the sea- Disney Solos 

• The little negro- C. Debussy 
 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Cadeiras 

• Piano 

• Banco de piano 

 

 

Descrição da aula 

 A aula teve início com a afinação do ensemble. De seguida a professora cooperante pede às 
alunas para executarem a obra Mary had a little lamb, à semelhança do que tem sido feito 
nas aulas anteriores. De seguida, os alunos da segunda e terceira fila tocam Shrimp Circus, 
ainda lentamente. Posto isto, como as alunas mais novas não tocaram a música anterior, e 
como forma de não deixar que fiquem desatentas, a professora cooperante sugere que a 
seguinte obra seja Fireflies, na versão de técnicas estendidas. Com a chegada do pianista 
acompanhador, executa-se a obra Petit matin, sendo que a primeira parte é executada pelas 
segunda e terceira filas, uma oitava abaixo, de modo a sobressair a solista, aluna de 
iniciação iii. Já na segunda parte todos tocam, incluindo as alunas mais novas da fila da 
frente.  
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Na obra seguinte Rondino temos novamente uma solista, aluna de iniciação também, na 
parte mais lenta, sendo assim mais fácil cuidar da afinação. Nesta aula é introduzida uma 
nova peça, já conhecida pela maioria dos alunos, Under the sea. Foi uma obra que contou 
com algumas dificuldades por ter sido interpretada de memória. Contudo, os alunos irão se 
habituar e esta dificuldade irá desaparecer. Por fim, os alunos executam a obra The little 
negro. Como restou algum tempo antes do fim da aula, a professora pediu aos alunos para 
repetirem novamente a obra Mary had a little lamb, desta vez juntamente com o 
acompanhamento. 

 

Comentários/ observações 

Esta aula contou com a introdução da nova obra no Suzuki, Under the sea. 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 16-5-2022 29 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

  

 

 

Descrição da aula 

 Concerto de professores estagiários. 
 

 

Comentários/ observações 
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RELATÓRIO DE AULA 

 

Grau Data Número de aula Hora Duração 

- 23-5-2022 30 17:55 60 minutos 

 

 

Nome do Aluno  Instrumento 

Orquestra de flautas- Suzuki Fluta transversal 

 

 

Professora Cooperante: Carla Rodrigues 

Aluna Estagiária: Daniela Gomes 

Academia de Música de Paços de Brandão  

 

Conteúdos Recursos materiais 

• Fireflies, nº2- Toshio Takahashi, 
Suzuki nº1- Versão técnicas 
estendidas  

• Mary had a little lamb, nº1- Toshio 
Takahashi, Suzuki nº1 

• Shrimp Circus- Razzmajazz 

• The little negro- C. Debussy 

• Rondino- Parashkev Hadjiev 

• Under the sea- Disney Solos  

• Petit matin- Etienne Perruchon 

• Flautas 

• Estantes 

• Partituras 

• Lápis 

• Cadeiras 

• Computador 

• Coluna de som  

• Piano 

• Banco de piano 

 

 

Descrição da aula 

 A aula teve início com a afinação individual. De seguida, as alunas interpretaram a obra 
Fireflies, versão técnicas estendidas, seguindo as indicações da professora cooperante. 
Seguidamente, interpretam a obra Mary had a little lamb. Primeiramente, executa-se a obra 
conforme está escrita, e de seguida as alunas mais avançadas executam a variação. Na 
terceira vez, tocam o tema todas em conjunto novamente. A obra seguinte foi Shrimp 
Circus. A professora coloca o áudio de acompanhamento e as alunas interpretam a obra. 
Assim que terminam, a professora retira o acompanhamento e revê a obra lentamente com 
as alunas, uma vez que estavam com hesitações.   
De seguida, as alunas da segunda e terceira fila executam a obra The little negro, onde 
foram trabalhados sobretudo os ralentandos e a afinação. A obra seguinte foi Rondino que 
as alunas interpretaram juntamente com o áudio de acompanhamento. 
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Na obra Under the sea todo o ensemble toca, sendo que a fila da frente toca apenas as 
notas “fá” e “sol”, de acordo com as indicações da professora cooperante. De seguida, a 
professora coloca o áudio de acompanhamento.  
Com a chegada do pianista acompanhador repetem-se as obras Rondino, e interpreta-se a 
obra Petit matin. 
 

 

Comentários/ observações 
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Anexo XI- Planificações de aulas 

 

Aluna A 

Nº de aula 
21 

Data 
7-3-2022 

Hora 
19:00 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna A 

Grau 
2º grau 

Contextualização 
A aluna é interessada e pretende um dia concorrer ao ensino superior. O trabalho 
realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais da aluna. A 
aluna apresenta várias capacidades, destacando-se a boa qualidade do seu som. A sua 
maior dificuldade tem sido a formação musical. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas como audições e 
masterclasses 

• Apresenta uma sonoridade e 
timbre cuidados 

• Possui uma técnica desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos com 
maturidade interpretativa 

 
 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Apresenta uma boa sonoridade 

• Compreende e consegue manter 
uma pulsação estável 

• Compreende e consegue executar 
diferenças de dinâmicas 

• Possui uma técnica digital regular 

• Interpreta as partituras de forma 
rigorosa, respeitando todos os 
elementos musicais lá explícitos 

• Apresenta uma boa resposta ao 
que lhe é proposto pela professora 

 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Saber ler e compreender notação 
musical 

• Ser capaz de trabalhar 
autonomamente  

• Ser capaz de tocar os conteúdos 
com expressividade e musicalidade 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica dos conteúdos 

• Ser capaz de trabalhar 
corretamente durante o seu estudo 
individual 

• Ser capaz de compreender e 
interpretar partituras 
convencionais 

• Ser capaz de expressar 
musicalidade através da sua 
performance 

• Ser capaz de tocar autonomamente 
com o acompanhamento de piano 
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Conteúdos 

• Exercício nº 4- Paul Taffanel 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

 

Recursos materiais 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 

• Banco de Piano 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula terá início com a montagem e afinação do instrumento (5’). A aluna irá executar o 
exercício nº 4 de Taffanel como aquecimento. Serão trabalhadas de seguida, de forma 
individual, as tonalidades que forem necessárias (20’). 
O restante tempo da aula será dedicado à leitura da obra Valse gracieuse. Este trabalho 
inicial irá focar-se nos aspetos que constituem a base da obra, ou seja, notas e ritmo. É 
essencial que a base esteja clarificada antes de se começar a trabalhar aspetos 
relacionados com musicalidade e interpretação (20’). 
Por fim, esta aula irá contar com a presença do pianista acompanhador, e, portanto, a 
aluna irá meter em prática aquilo que acabara de aprender. Uma vez que é a primeira vez 
que toca com acompanhamento esta obra, a professora estagiária irá auxiliar tocando, 
numa fase inicial, juntamente com a aluna (15’). 

Comentários/Observações 
O trabalho realizado nesta aula consistiu na continuação da leitura da obra Valse 
gracieuse. 
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Nº de aula 
24 

Data 
28-3-2022 

Hora 
19:00 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna A 

Grau 
2º grau 

Contextualização 
A aluna é interessada e pretende um dia concorrer ao ensino superior. O trabalho 
realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais da aluna. A 
aluna apresenta várias capacidades, destacando-se a boa qualidade do seu som. A sua 
maior dificuldade tem sido a formação musical. Nesta aula será entregue a nova peça 
Brian Boru’s March na versão de técnicas estendidas. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas como audições e 
masterclasses 

• Apresenta uma sonoridade e 
timbre cuidados 

• Possui uma técnica desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos com 
maturidade interpretativa 

 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Apresenta uma boa sonoridade 

• Compreende e consegue manter 
uma pulsação estável 

• Compreende e consegue executar 
diferenças de dinâmicas 

• Possui uma técnica digital regular 

• Interpreta as partituras de forma 
rigorosa, respeitando todos os 
elementos musicais lá explícitos 

• Apresenta uma boa resposta ao 
que lhe é proposto pela professora 

 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Saber ler e compreender notação 
musical 

• Ser capaz de trabalhar 
autonomamente  

• Ser capaz de tocar os conteúdos 
com expressividade e musicalidade 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica dos conteúdos 

• Ser capaz de trabalhar 
corretamente durante o seu estudo 
individual 

• Ser capaz de compreender e 
interpretar partituras 
convencionais e não convencionais 

• Ser capaz de expressar 
musicalidade através da sua 
performance 

• Ser capaz de tocar autonomamente 
com o acompanhamento de piano 

Conteúdos 

• Exercício nº 4- Paul Taffanel 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas 

 

Recursos materiais 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 
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• Banco de Piano 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula terá início com a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida, como 
warm-up, a aluna irá interpretar o exercício nº 4 de Taffanel até à tonalidade de ré menor 
(10’). Como esta será a última aula que se irá realizar até à audição, é necessário dedicar 
mais tempo da aula à peça. Deste modo, deixaremos o estudo para a próxima aula, e o 
restante tempo da aula será dedicado à obra Valse gracieuse. Primeiramente a obra irá 
ser trabalhada, quer a nível rítmico e correção de notas, quer a nível interpretativo (20’). 
A aula irá contar com a presença de uma nova pianista acompanhadora, que irá 
acompanhar a aluna na próxima audição. A aluna irá interpretar novamente a obra e irão 
ser trabalhadas sobretudo questões ligadas com a junção com o piano e afinação (15’). 
Por fim, será feita uma breve leitura e explicação da nova obra, proposta e arranjada pela 
professora estagiária, Brian Boru’s March, em versão de técnicas estendidas (10’). 

Comentários/Observações 
Esta aula tem como objetivo preparar a aluna o melhor possível para a audição. Para além 
disso, nesta aula irá iniciar-se a implementação do projeto da professora estagiária, com a 
leitura da obra Brian Boru’s March versão técnicas estendidas. 
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Nº de aula 
25 

Data 
4-4-2022 

Hora 
19:00 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna A 

Grau 
2º grau 

Contextualização 
A aluna é interessada e pretende um dia concorrer ao ensino superior. O trabalho 
realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais da aluna. A 
aluna apresenta várias capacidades, destacando-se a boa qualidade do seu som. A sua 
maior dificuldade tem sido a formação musical.  

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas como audições e 
masterclasses 

• Apresenta uma sonoridade e 
timbre cuidados 

• Possui uma técnica desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos com 
maturidade interpretativa 

 
 
  

Objetivos específicos 

• Apresenta uma boa sonoridade 

• Compreende e consegue manter 
uma pulsação estável 

• Compreende e consegue executar 
diferenças de dinâmicas 

• Possui uma técnica digital regular 

• Interpreta as partituras de forma 
rigorosa, respeitando todos os 
elementos musicais lá explícitos 

• Apresenta uma boa resposta ao 
que lhe é proposto pela professora 

 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Saber ler e compreender notação 
musical 

• Ser capaz de trabalhar 
autonomamente  

• Ser capaz de tocar os conteúdos 
com expressividade e musicalidade 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica dos conteúdos 

• Ser capaz de trabalhar 
corretamente durante o seu estudo 
individual 

• Ser capaz de compreender e 
interpretar partituras 
convencionais e não convencionais 

• Ser capaz de expressar 
musicalidade através da sua 
performance  

Conteúdos 

• Exercício nº 4- Paul Taffanel 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

• Spanicher tanz- Popp 

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas 

Recursos materiais 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula irá se iniciar com a montagem e afinação do instrumento (5’). Como warm-up, será 
pedido à aluna para interpretar o exercício nº 4 de Paul Taffanel em leggato (10’). 
De seguida, a aula irá prosseguir com a obra Valse gracieuse para melhorar alguns 
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pormenores que correram menos bem na audição e para limar maioritariamente 
questões interpretativas para a performance da aluna na Masterclasse com o professor 
Nuno Inácio que se irá realizar no próximo fim de semana (20’). 
Por fim, irá iniciar-se a leitura do novo repertório, Spanicher tanz. O grande objetivo desta 
leitura é clarificar ao máximo os ritmos, andamentos e notas para que o estudo individual 
da aluna durante as férias seja feito com qualidade (15’). Por fim, a aluna irá executar a 
obra Brian Boru’s March na sua totalidade, e serão trabalhados os aspetos que mais 
necessitarem (10’).  

Comentários/Observações 
Esta aula irá dar continuidade ao trabalho realizado pela aluna ao longo das aulas 
passadas, assim como a auxiliar na leitura do novo repertório.  
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Nº de aula 
27 

Data 
2-5-2022 

Hora 
19:00 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna A 

Grau 
2º grau 

Contextualização 
A aluna é interessada e pretende um dia concorrer ao ensino superior. O trabalho 
realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais da aluna. A 
aluna apresenta várias capacidades, destacando-se a boa qualidade do seu som. A sua 
maior dificuldade tem sido a formação musical.  

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas como audições e 
masterclasses 

• Apresenta uma sonoridade e 
timbre cuidados 

• Possui uma técnica desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos com 
maturidade interpretativa 

 
 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Apresenta uma boa sonoridade 

• Compreende e consegue manter 
uma pulsação estável 

• Compreende e consegue executar 
diferenças de dinâmicas 

• Possui uma técnica digital regular 

• Interpreta as partituras de forma 
rigorosa, respeitando todos os 
elementos musicais lá explícitos 

• Apresenta uma boa resposta ao 
que lhe é proposto pela professora 

 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Saber ler e compreender notação 
musical 

• Ser capaz de trabalhar 
autonomamente  

• Ser capaz de tocar os conteúdos 
com expressividade e musicalidade 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica dos conteúdos 

• Ser capaz de trabalhar 
corretamente durante o seu estudo 
individual 

• Ser capaz de compreender e 
interpretar partituras 
convencionais e não convencionais 

• Ser capaz de expressar 
musicalidade através da sua 
performance 

Conteúdos 

• Escala de Ré Maior, arpejo 

• Escala de si menor, arpejo 

• Escala cromática 

• Estudo nº 22- Lyons  

• Spanicher tanz- Popp  

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas 

Recursos materiais 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
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Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula terá início com montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida, a professora 
estagiária irá conversar com a aluna acerca da Masterclass que se realizou no fim de 
semana passado (5’). 
O warm-up desta aula será constituído pela escala de Ré Maior, a sua relativa menor e os 
seus respetivos arpejos. No final do aquecimento, a aluna irá interpretar a escala 
cromática também. As escalas serão executadas em staccato e em duas oitavas (10’). 
De seguida, a aula irá prosseguir com o estudo nº 22 de Lyons. A aluna irá executar o 
estudo primeiramente na sua totalidade, e de seguida serão trabalhados os aspetos que 
mais necessitarem (10’). 
Relativamente à obra Spanicher tanz, irá ser feita uma leitura mais aprofundada, e se 
possível, irá começar-se a trabalhar aspetos relacionados com a interpretação e 
musicalidade (20’) 
Por fim, irá ser trabalhada a obra Brian Boru’s March (10’). 

Comentários/Observações 
Esta aula pretende dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



340 

 

Nº de aula 
28 

Data 
9-5-2022 

Hora 
19:00 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna A 

Grau 
2º grau 

Contextualização 
A aluna é interessada e pretende um dia concorrer ao ensino superior. O trabalho 
realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais da aluna. A 
aluna apresenta várias capacidades, destacando-se a boa qualidade do seu som. A sua 
maior dificuldade tem sido a formação musical. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas como audições e 
masterclasses 

• Apresenta uma sonoridade e 
timbre cuidados 

• Possui uma técnica desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos com 
maturidade interpretativa 

 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Apresenta uma boa sonoridade 

• Compreende e consegue manter 
uma pulsação estável 

• Compreende e consegue executar 
diferenças de dinâmicas 

• Possui uma técnica digital regular 

• Interpreta as partituras de forma 
rigorosa, respeitando todos os 
elementos musicais lá explícitos 

• Apresenta uma boa resposta ao 
que lhe é proposto pela professora 

 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Saber ler e compreender notação 
musical 

• Ser capaz de trabalhar 
autonomamente  

• Ser capaz de tocar os conteúdos 
com expressividade e musicalidade 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica dos conteúdos 

• Ser capaz de trabalhar 
corretamente durante o seu estudo 
individual 

• Ser capaz de compreender e 
interpretar partituras 
convencionais e não convencionais 

• Ser capaz de expressar 
musicalidade através da sua 
performance 

• Ser capaz de tocar autonomamente 
com o acompanhamento de piano 

Conteúdos 

• Escala de Si bemol maior, arpejo 

• Escala de Sol menor, arpejo 

• Escala cromática 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas 

Recursos materiais 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Piano 

• Banco de piano 
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Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula irá ter início com a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida, como 
aquecimento, a aluna irá executar a escala de Si bemol maior em duas oitavas e staccato, 
assim como o respetivo arpejo, relativa menor e escala cromática (10’). 
De seguida, irá ser trabalhada a obra Valse gracieuse de Popp, que contará também com 
o acompanhamento de piano (25’). Por fim, será trabalhada a obra sugerida pela 
professora estagiária, Brian Boru’s March com técnicas estendidas (20’). 

Comentários/Observações 
Esta aula pretende dar continuidade ao trabalho realizado nas aulas anteriores, e preparar 
a aluna para a prova. 
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Nº de aula 
29 

Data 
16-5-2022 

Hora 
19:00 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna A 

Grau 
2º grau 

Contextualização 
A aluna é interessada e pretende um dia concorrer ao ensino superior. O trabalho 
realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais da aluna. A 
aluna apresenta várias capacidades, destacando-se a boa qualidade do seu som. A sua 
maior dificuldade tem sido a formação musical. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas como audições e 
masterclasses 

• Apresenta uma sonoridade e 
timbre cuidados 

• Possui uma técnica desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos com 
maturidade interpretativa 

 
 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Apresenta uma boa sonoridade 

• Compreende e consegue manter 
uma pulsação estável 

• Compreende e consegue executar 
diferenças de dinâmicas 

• Possui uma técnica digital regular 

• Interpreta as partituras de forma 
rigorosa, respeitando todos os 
elementos musicais lá explícitos 

• Apresenta uma boa resposta ao 
que lhe é proposto pela professora 

 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Saber ler e compreender notação 
musical 

• Ser capaz de trabalhar 
autonomamente  

• Ser capaz de tocar os conteúdos 
com expressividade e musicalidade 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica dos conteúdos 

• Ser capaz de trabalhar 
corretamente durante o seu estudo 
individual 

• Ser capaz de compreender e 
interpretar partituras 
convencionais e não convencionais 

• Ser capaz de expressar 
musicalidade através da sua 
performance 

 

Conteúdos 

• Escala de Si bemol maior, arpejo 

• Escala de Sol menor, arpejo 

• Escala cromática 

• Estudo nº 22- Lyons 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 
Wilhelm Popp 

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas 

Recursos materiais 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
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Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula terá início com a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida a aluna irá 
interpretar a escala que foi sorteada para a prova, si bemol maior em staccato e em duas 
oitavas, assim como a respetiva relativa menor e arpejos. A escala cromática será 
interpretada com várias articulações a decidir no momento pela professora estagiária 
(10’).  
Terminando o aquecimento, a aluna vai executar o estudo nº 22 de Lyons, que foi o 
sorteado para a prova também. Primeiramente, irá executar na sua totalidade e de 
seguida serão trabalhadas em conjunto as passagens que mais necessitarem (15’). 
A obra que a aluna irá tocar na prova é Valse gracieuse. Nesta aula, uma vez que não terá 
acompanhamento de piano, irá ser para trabalhar a obra detalhadamente. Assim, serão 
trabalhados aspetos relacionados com a musicalidade e interpretação, passando pelas 
dinâmicas e também pela articulação, de modo ao discurso ficar totalmente percetível 
(20’). 
Por fim, antes da aula terminar, será trabalhada a obra Brian Boru’s March, de modo a 
preparar a aluna para a executar em público na audição com data ainda a definir (10’).  

Comentários/Observações 
O principal objetivo desta aula é preparar a aluna para a prova e para a audição organizada 
pela professora estagiária. 
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Nº de aula 
30 

Data 
23-5-2022 

Hora 
19:00 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna A 

Grau 
2º grau 

Contextualização 
A aluna é interessada e pretende um dia concorrer ao ensino superior. O trabalho 
realizado nas aulas procura desenvolver as capacidades técnicas e musicais da aluna. A 
aluna apresenta várias capacidades, destacando-se a boa qualidade do seu som. A sua 
maior dificuldade tem sido a formação musical. Esta aula será a última antes da prova e 
da audição final do projeto. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas como audições e 
masterclasses 

• Apresenta uma sonoridade e 
timbre cuidados 

• Possui uma técnica desenvolvida 

• Interpreta os conteúdos com 
maturidade interpretativa 

 
 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Apresenta uma boa sonoridade 

• Compreende e consegue manter 
uma pulsação estável 

• Compreende e consegue executar 
diferenças de dinâmicas 

• Possui uma técnica digital regular 

• Interpreta as partituras de forma 
rigorosa, respeitando todos os 
elementos musicais lá explícitos 

• Apresenta uma boa resposta ao 
que lhe é proposto pela professora 

 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Saber ler e compreender notação 
musical 

• Ser capaz de trabalhar 
autonomamente  

• Ser capaz de tocar os conteúdos 
com expressividade e musicalidade 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica dos conteúdos 

• Ser capaz de trabalhar 
corretamente durante o seu estudo 
individual 

• Ser capaz de compreender e 
interpretar partituras 
convencionais e não convencionais 

• Ser capaz de expressar 
musicalidade através da sua 
performance 

 
 
 

Conteúdos 

• Escala de Si bemol maior, arpejo 

• Escala de Sol menor, arpejo 

• Escala cromática 

• Estudo nº 22- Lyons 

• Valse gracieuse Op. 261 nº2- 

Recursos materiais 

• Flauta transversal 

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Piano 
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Wilhelm Popp 

• Brian Boru’s March- versão técnicas 
estendidas 

• Banco de piano 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula terá início com a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida, será 
executado o warm-up que consiste na escala de si bemol maior, respetiva relativa menor, 
arpejos e escala cromática. Todas as escalas serão executadas em duas oitavas e em 
staccato, à exceção da escala cromática. A professora estagiária irá pedir diferentes 
articulações na escala cromática, de forma a preparar a aluna para o momento de prova 
(15’). 
De seguida, a aluna irá interpretar o estudo nº 22 de Lyons, onde será trabalhada a 
expressividade e musicalidade, uma vez que nas aulas anteriores o trabalho foi mais 
focado nas partes técnicas (15’). 
Esta aula irá contar com o acompanhamento de piano, e será o último ensaio da obra 
Valse gracieuse antes da prova. O foco será direcionado para questões de junção, 
principalmente nos momentos em que há mudanças de tempo, ralentandos e 
acelerandos e também melhorar a afinação (15’). 
Por fim, será executado o arranjo da obra Brian Boru’s March, visando limar os últimos 
pormenores antes da audição (10’). 

Comentários/Observações 
Esta será uma aula muito importante, pois é a última antes da prova e da audição. 
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Aluna B 

 

Nº de aula 
9 

Data 
24/11/2021 

Hora 
15:35-16:35 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluno B 

Grau 
4º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se no 4º grau e pretende, um dia, concorrer ao ensino superior. É uma 
aluna interessada e empenhada. O trabalho desenvolvido nas aulas procura desenvolver 
as capacidades técnicas e musicais da aluna. Nesta aula irá rever o repertório a apresentar 
na prova de dia 30/11. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas 

• Apresenta a sonoridade e timbre 
cuidados 

• Possui uma boa técnica 
instrumental  

• Interpreta os conteúdos de forma 
consciente a nível 
musical/expressivo 

 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma boa sonoridade 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui boa afinação 

• Apresenta boa coordenação 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva  

• Toca em conjunto com o piano de 
forma autónoma 

• Apresenta uma sonoridade bem 
focada 

• Interpreta as partituras com todos 
os seus elementos (dinâmicas, 
pulsação, ritmo, fraseado, 
articulação) 

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender a 
notação musical 

• Ser capaz de interpretar os 
conteúdos de forma expressiva 

• Ser capaz de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar escalas com 
diferentes articulações 

• Ser capaz de compreender e 
executar o sistema métrico 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional  

• Ser capaz de interpretar os estudos e 
peças de forma expressiva 

• Ser capaz de interpretar diferentes 
géneros musicais com uma 
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linguagem adequada 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e clareza 

Conteúdos 

• Escala de Mi bemol Maior, arpejo 
com inversão de 3 

• Escala de Dó menor, arpejo com 
inversão de 4 

• Estudo nº10- Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Air bohemian russ- Pop 
 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Piano 

• Banco de piano 

Descrição das estratégias de aprendizagem 

Após a montagem do instrumento e afinação do mesmo (5’), a aluna irá interpretar a 

escala de Mi bemol maior, o respetivo arpejo e inversão de arpejo. De seguida, irá 

interpretar também a relativa menor, o seu arpejo e inversão (10’). Depois de terminar o 

aquecimento, avançaremos para o desenvolvimento da aula. Desta feita, a aluna irá 

interpretar o estudo nº 10 do livro de Emily Beynon na sua totalidade. Seguidamente, o 

estudo irá ser trabalhado por pequenas secções, trabalhando assim mais 

pormenorizadamente alguns aspetos musicais. Uma vez que este estudo possui uma 

segunda voz, no final irei tocar em conjunto com a aluna (15’). A segunda metade da aula 

irá se iniciar pela obra Air bohemian Russ. Tendo como referência as aulas anteriores, irão 

ser trabalhados não só aspetos técnicos, como também aspetos estilísticos e musicais. Os 

principais aspetos a serem melhorados serão a articulação, o rigor rítmico, a afinação e o 

fraseado. De seguida, irá ser trabalhada a junção com o piano, aplicando já os aspetos que 

trabalhamos anteriormente (20’). Por fim, irá ser feita uma recapitulação daquilo que a 

aluna sentiu mais dificuldades na aula (10’).  

Comentários/Observações 

Esta aula pretende dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente. Irão ser 

trabalhados os aspetos que a aluna tem demonstrado mais dificuldades durante as aulas 

que assisti, nomeadamente a afinação, interpretação e sobretudo o rigor rítmico.  
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Nº de aula 
20 

Data 
2/3/2022 

Hora 
15:35-16:35 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluno B 

Grau 
4º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se no 4º grau e pretende, um dia, concorrer ao ensino superior. É uma 
aluna interessada e empenhada. O trabalho desenvolvido nas aulas procura desenvolver 
as capacidades técnicas e musicais da aluna. Nesta aula irá se iniciar a leitura do novo 
repertório.  

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas 

• Apresenta a sonoridade e timbre 
cuidados 

• Possui uma boa técnica 
instrumental  

• Interpreta os conteúdos de forma 
consciente a nível 
musical/expressivo 

 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma boa sonoridade 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui boa afinação 

• Apresenta boa coordenação 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva  

• Apresenta uma sonoridade bem 
focada 

• Interpreta as partituras com todos 
os seus elementos (dinâmicas, 
pulsação, ritmo, fraseado, 
articulação) 

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Compreende as mudanças de 
unidades de tempo 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender a 
notação musical 

• Ser capaz de interpretar os 
conteúdos de forma expressiva 

• Ser capaz de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar escalas com 
rigor e estabilidade 

• Ser capaz de compreender e 
executar o sistema métrico 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional  

• Ser capaz de interpretar os estudos e 
peças de forma expressiva 

• Ser capaz de interpretar diferentes 
géneros musicais com uma 
linguagem adequada 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e clareza 

• Ser capaz de executar staccato com 
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clareza 

Conteúdos 

• Exercício nº 4 – Paul Taffanel 

• Estudo nº 1 – Kohler op. 33 volume 
1 

• Estudo nº 8 - Kohler e Gariboldi, 
Emily Beynon teaches 

• Sonate for flute – Gaetano 
Donizetti 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula irá iniciar-se com a montagem e afinação do instrumento (5’). Á semelhança do 
que tem sido trabalhado nas aulas, a aluna irá interpretar o exercício nº 4 de Taffanel até 
à tonalidade de ré menor. O exercício será executado primeiramente apenas pela aluna e 
de seguida juntamente com o áudio de acompanhamento (10’). 
Serão trabalhados dois estudos, primeiramente o estudo nº 1 de Kohler op. 33 e 
posteriormente o nº 8 do livro de Emily Beynon. Os estudos serão tocados pela aluna na 
sua totalidade e de seguida, mediante as dificuldades que a aluna tem apresentado de 
uma maneira geral, irão ser reforçadas questões de articulação, dinâmicas e sonoridade 
(25’). 
Conforme o que ficou estipulado na aula anterior, uma das obras a ser trabalhada neste 
período será a Sonata de Donizetti, com o intuito de contrastar com a outra possível obra 
a ser trabalhada, que será romântica. Como se trata de uma fase inicial de trabalho, este 
será direcionado para a clareza métrica e rítmica (20’). 

Comentários/Observações 
Esta será uma aula que pretende dar continuidade ao trabalho realizado. Contudo, será 
uma aula direcionada para a leitura de novo repertório, não sendo possível trabalhar 
muito a musicalidade da aluna. 
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Nº de aula 
24 
 

Data 
30-3-2022 

Hora 
15:35-16:35 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna B 

Grau 
4º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se no 4º grau e pretende, um dia, concorrer ao ensino superior. É uma 
aluna interessada e empenhada. O trabalho desenvolvido nas aulas procura desenvolver 
as capacidades técnicas e musicais da aluna. Nesta aula vai-se iniciar a leitura de uma 
nova peça contemporânea, microphonies de Eduardo Patriarca. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas 

• Apresenta a sonoridade e timbre 
cuidados 

• Possui uma boa técnica 
instrumental  

• Interpreta os conteúdos de forma 
consciente a nível 
musical/expressivo 

• Interpreta diferentes géneros 
musicais 

 
 
 
  

• Objetivos específicos 

• Possui uma boa sonoridade 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui boa afinação 

• Apresenta boa coordenação 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva  

• Apresenta uma sonoridade bem 
focada 

• Interpreta as partituras com todos 
os seus elementos (dinâmicas, 
pulsação, ritmo, fraseado, 
articulação) 

• Compreende as mudanças de 
unidades de tempo  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Compreende e interpreta 
diferentes géneros musicais 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender a 
notação musical 

• Ser capaz de interpretar os 
conteúdos de forma expressiva 

• Ser capaz de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar escalas com 
rigor e estabilidade 

• Ser capaz de compreender e 
executar o sistema métrico 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional  

• Ser capaz de interpretar os estudos e 
peças de forma expressiva 

• Ser capaz de interpretar diferentes 
géneros musicais com uma 
linguagem adequada 
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• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e clareza 

• Ser capaz de executar staccato com 
clareza 

• Ser capaz de interpretar géneros 
contemporâneos. 

Conteúdos 

• Exercício nº 4 – Paul Taffanel 

• Estudo nº 1 – Kohler op. 33 volume 
1 

• Romance op. 41- Georges Brun 

• Microphonies- Eduardo Luís 
Patriarca 

 
 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula ira iniciar-se com a montagem e afinação do instrumento (5’).  Posteriormente a 
aluna irá executar o exercício nº 4 de Taffanel até à tonalidade de Mi bemol maior. O 
exercício será executado juntamente com o áudio de acompanhamento (10’). O estudo a 
ser interpretado nesta aula será o estudo nº 1 de Kohler, e primeiramente a aula irá 
interpretá-lo na sua totalidade, e depois vão ser trabalhados essencialmente aspetos 
relacionados com a articulação (o uso correto do diafragma), e com o som (20’). A 
segunda metade da aula irá iniciar-se com a obra Romance de Georges Brun. Como a obra 
está numa fase ainda inicial, o intuito será limar todas as notas e ritmos ao pormenor, e se 
possível, trabalhar dinâmicas e respirações (20’). Por fim, irá ser feita a primeira leitura da 
obra Microphonies com a aluna, e o trabalho irá passar, nesta fase inicial, por explicar os 
efeitos pedidos pelo compositor (5’).  

Comentários/Observações 
Esta aula pretende dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente. Para além disto, 
será apresentado à aluna pela primeira vez uma obra contemporânea. 
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Nº de aula 
25 

Data 
6-4-2022 

Hora 
15:35-16:35 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna B 

Grau 
4º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se no 4º grau e pretende, um dia, concorrer ao ensino superior. É uma 
aluna interessada e empenhada. O trabalho desenvolvido nas aulas procura desenvolver 
as capacidades técnicas e musicais da aluna. Nesta aula vai-se iniciar a leitura de uma 
nova peça contemporânea, Microphonies de Eduardo Patriarca e continuar também com 
a leitura da obra Walzer-Rondo. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas 

• Apresenta a sonoridade e timbre 
cuidados 

• Possui uma boa técnica 
instrumental  

• Interpreta os conteúdos de forma 
consciente a nível 
musical/expressivo 

• Interpreta diferentes géneros 
musicais 

 
 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma boa sonoridade 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui boa afinação 

• Apresenta boa coordenação 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva  

• Apresenta uma sonoridade bem 
focada 

• Interpreta as partituras com todos 
os seus elementos (dinâmicas, 
pulsação, ritmo, fraseado, 
articulação) 

• Compreende as mudanças de 
unidades de tempo  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Compreende e interpreta 
diferentes géneros musicais 

 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender a 
notação musical 

• Ser capaz de interpretar os 
conteúdos de forma expressiva 

• Ser capaz de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Ser capaz de desenvolver 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar escalas com 
rigor e estabilidade 

• Ser capaz de compreender e 
executar o sistema métrico 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional e não convencional 

• Ser capaz de interpretar os estudos e 
peças de forma expressiva 

• Ser capaz de interpretar diferentes 
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pensamento crítico e criativo 
 

géneros musicais com uma 
linguagem adequada 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e clareza 

• Ser capaz de executar staccato com 
clareza 

• Ser capaz de interpretar géneros 
contemporâneos 

Conteúdos 

• Exercício nº 4 – Paul Taffanel 

• Estudo nº 1 – Kohler op. 33 volume 
1 

• Microphonies- Eduardo Luís 
Patriarca 

• Romance op. 41- Georges Brun 

• Walzer-Rondo- Popp 
 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Piano 

• Banco de piano  
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
À semelhança das aulas passadas, esta aula irá ter início com a montagem e afinação do 
instrumento (2’). De seguida, a aluna irá executar o exercício nº 4 de Paul Taffanel, 
juntamente com o áudio de acompanhamento, até á tonalidade de Mi bemol Maior, com 
diferentes articulações (8’).  O desenvolvimento da aula irá iniciar-se com o estudo nº 1 
de Kohler que a aluna irá interpretar na sua totalidade. Assim que terminar, serão 
trabalhados os aspetos que forem necessários (10’). De seguida, a aula irá prosseguir com  
a leitura da obra Microphonies. Como os efeitos já foram explicados à aluna na aula 
passada, é expectável que a aluna toque uma vez de início ao fim, para depois serem 
trabalhadas as passagens que mais necessitam (10’). Relativamente à obra Romance, irá 
ser trabalhada apenas a primeira página de uma forma mais aprofundada do que tem 
vindo a ser abordado nas aulas anteriores. Esta obra vai, posteriormente, ser trabalhada 
com acompanhamento de piano (15’). 
Por fim, será trabalhada também a obra Walzer-Rondo de Popp. Será feita uma leitura 
também da primeira página, uma vez que a aluna apresenta várias dificuldades de leitura 
a nível rítmico e de notas. Se possível, esta obra será também executada com piano, para 
que a aluna comece a escutar e compreender o acompanhamento (15’).   

Comentários/Observações 
Esta é uma aula que se irá dedicar sobretudo à leitura de novo repertório. 
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Nº de aula 
26 

Data 
20-4-2022 

Hora 
15:35 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna B 

Grau 
4º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se no 4º grau e pretende, um dia, concorrer ao ensino superior. É uma 
aluna interessada e empenhada. O trabalho desenvolvido nas aulas procura desenvolver 
as capacidades técnicas e musicais da aluna. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas 

• Apresenta a sonoridade e timbre 
cuidados 

• Possui uma boa técnica 
instrumental  

• Interpreta os conteúdos de forma 
consciente a nível 
musical/expressivo 

• Interpreta diferentes géneros 
musicais 

 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma boa sonoridade 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui boa afinação 

• Apresenta boa coordenação 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva  

• Apresenta uma sonoridade bem 
focada 

• Interpreta as partituras com todos 
os seus elementos (dinâmicas, 
pulsação, ritmo, fraseado, 
articulação) 

• Compreende as mudanças de 
unidades de tempo  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Compreende e interpreta 
diferentes géneros musicais 

 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender a 
notação musical 

• Ser capaz de interpretar os 
conteúdos de forma expressiva 

• Ser capaz de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar escalas com 
rigor e estabilidade 

• Ser capaz de compreender e 
executar o sistema métrico 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional  

• Ser capaz de interpretar os estudos e 
peças de forma expressiva 

• Ser capaz de interpretar diferentes 
géneros musicais com uma 
linguagem adequada 
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 • Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e clareza 

• Ser capaz de executar staccato com 
clareza 

Conteúdos 

• Escala de Ré bemol maior, arpejo e 
inversão 

• Acorde de sétima da dominante 

• Escala de Si bemol menor, arpejo 

• Escala cromática 

• Estudo nº 9-Kohler op. 33 volume 1 

• Walzer-Rondo- Popp 

• The little negro- Debussy (arr. 
Daniela Gomes) 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula terá como início a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida, será 
interpretada a escala de Ré bemol maior assim como a sua relativa menor, os respetivos 
arpejos e escala cromática. Como é uma escala mais complexa e desconhecida até então 
para a aluna, estima-se que será preciso mais tempo do que o normal para a execução 
deste aquecimento (15’). 
O estudo desta aula será o nº 9 de Kholer. Este é um estudo complexo a nível da 
articulação, aspeto este que a aluna tem dificuldades. Desta forma, irá ser trabalhada a 
mesma, assim como a resistência da aluna para manter a qualidade do staccato durante 
todo o estudo (10’).  
De seguida, será executada a obra Walzer-Rondo. Uma vez que na aula anterior já foi 
realizada uma leitura da primeira página, pretende-se nesta aula continuar com a leitura 
da restante obra, assim como avançar com o trabalho da primeira página (20’). 
Por fim, será feita a entrega e explicação da nova obra, proposta pela professora 
estagiária, que será um arranjo com técnicas estendidas da obra The little negro (10’). 

Comentários/Observações 
Esta aula pretende acima de tudo dar continuidade ao trabalho realizado nas aulas 
anteriores. Será entregue a nova obra, The little negro, arranjada pela professora 
estagiária. 
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Nº de aula 
28 

Data 
4-5-2022 

Hora 
15:35 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna B 

Grau 
4º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se no 4º grau e pretende, um dia, concorrer ao ensino superior. É uma 
aluna interessada e empenhada. O trabalho desenvolvido nas aulas procura desenvolver 
as capacidades técnicas e musicais da aluna. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas 

• Apresenta a sonoridade e timbre 
cuidados 

• Possui uma boa técnica 
instrumental  

• Interpreta os conteúdos de forma 
consciente a nível 
musical/expressivo 

• Interpreta diferentes géneros 
musicais 

 
 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma boa sonoridade 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui boa afinação 

• Apresenta boa coordenação 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva  

• Apresenta uma sonoridade bem 
focada 

• Interpreta as partituras com todos 
os seus elementos (dinâmicas, 
pulsação, ritmo, fraseado, 
articulação) 

• Compreende as mudanças de 
unidades de tempo  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Compreende e interpreta 
diferentes géneros musicais 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender a 
notação musical 

• Ser capaz de interpretar os 
conteúdos de forma expressiva 

• Ser capaz de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

 
 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar escalas com 
rigor e estabilidade 

• Ser capaz de compreender e 
executar o sistema métrico 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional  

• Ser capaz de interpretar os estudos e 
peças de forma expressiva 

• Ser capaz de interpretar diferentes 
géneros musicais com uma 
linguagem adequada 

• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e clareza 
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• Ser capaz de executar staccato com 
clareza 

Conteúdos 

• Escala de Si Maior, arpejo e 
inversão 

• Acorde de sétima da dominante 

• Escala de Sol # menor, arpejo 

• Escala cromática 

• Estudo nº 9-Kohler op. 33 volume 1 

• Walzer-Rondo- Popp 

• The little negro- Debussy (arr. 
Daniela Gomes) 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula irá ter início com a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida, a aluna 
irá executar uma das possíveis escalas que poderá sair na prova, a escala de Ré bemol 
maior, a sua relativa menor e os respetivos arpejos. As escalas serão tocadas em staccato 
e na extensão de duas oitavas. Para finalizar o aquecimento, a aluna irá interpretar a 
escala cromática com diferentes articulações (10’). 
De seguida, a aluna irá executar o estudo nº 9 de Kohler, primeiramente na sua 
totalidade, e de seguida serão trabalhadas as secções que mais necessitarem (10’). 
A obra Walzer-Rondo, irá ocupar o maior tempo da aula, uma vez que faz parte do 
repertório para a prova e se encontra ainda numa fase muito precária (25’). 
Por fim, será feita a leitura da obra The little negro, versão técnicas estendidas (10’). 

Comentários/Observações 
Esta aula pretende dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente. Para além disso, 
será feita a leitura da nova obra proposta pela professora estagiária, para a 
implementação do projeto.  
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Nº de aula 
29 

Data 
11-5-2022 

Hora 
15:35 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna B 

Grau 
4º grau 

Contextualização 
A aluna encontra-se no 4º grau e pretende, um dia, concorrer ao ensino superior. É uma 
aluna interessada e empenhada. O trabalho desenvolvido nas aulas procura desenvolver 
as capacidades técnicas e musicais da aluna. 

Objetivos gerais 

• Participa em apresentações 
públicas 

• Apresenta a sonoridade e timbre 
cuidados 

• Possui uma boa técnica 
instrumental  

• Interpreta os conteúdos de forma 
consciente a nível 
musical/expressivo 

• Interpreta diferentes géneros 
musicais 

 
 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma boa sonoridade 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui boa afinação 

• Apresenta boa coordenação 

• Interpreta os conteúdos de forma 
expressiva  

• Apresenta uma sonoridade bem 
focada 

• Interpreta as partituras com todos 
os seus elementos (dinâmicas, 
pulsação, ritmo, fraseado, 
articulação) 

• Compreende as mudanças de 
unidades de tempo  

• Explora a sonoridade do 
instrumento 

• Compreende e interpreta 
diferentes géneros musicais 

 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de trabalhar de forma 
autónoma 

• Ser capaz de ler e compreender a 
notação musical 

• Ser capaz de interpretar os 
conteúdos de forma expressiva 

• Ser capaz de compreender os 
aspetos musicais trabalhados 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de executar escalas com 
rigor e estabilidade 

• Ser capaz de compreender e 
executar o sistema métrico 

• Ser capaz de compreender uma 
partitura com notação musical 
convencional  

• Ser capaz de interpretar os estudos e 
peças de forma expressiva 

• Ser capaz de interpretar diferentes 
géneros musicais com uma 
linguagem adequada 
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• Ser capaz de executar passagens 
técnicas com rigor e clareza 

• Ser capaz de executar staccato com 
clareza 

Conteúdos 

• Escala de Ré bemol maior, relativa 
menor, arpejo 

• Acorde de sétima da dominante 

• Escala cromática 

• Estudo nº 9-Kohler op. 33 volume 1 

• Walzer-Rondo- Popp 

• The little negro- Debussy (arr. 
Daniela Gomes) 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Piano 

• Banco de piano 
 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula terá início com a montagem e afinação da flauta (5’). De seguida a aluna irá 
interpretar o aquecimento, a escala de ré bemol maior, respetiva relativa menor e 
arpejos. As escalas serão executadas em staccato e em duas oitavas. A escala cromática 
será interpretada com diferentes articulações que a professora estagiária irá pedir (10’).  
Irá executar também o estudo nº 9 de Kohler na sua totalidade e de seguida serão 
trabalhados os detalhes que forem necessários (10’).  
Esta será uma aula que vai contar com o acompanhamento de piano, portanto será 
necessário direcionar mais tempo da aula para a obra (25’). 
Por fim, será dada continuidade à leitura da obra The little negro, proposta pela 
professora estagiária (10’). 

Comentários/Observações 
Esta aula pretende dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente, assim como 
preparar a aula para a prova. 
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Aluna C 

 

Nº de aula 
20 

Data 
2/3/2022 

Hora 
17:20 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluno C 

Grau 
iii grau (iniciação) 

Contextualização 
A aluna encontra-se no iii grau de iniciação. É bastante interessada e empenhada, 
procurando sempre fazer mais e melhor.  O trabalho realizado nestas aulas procura dar 
continuidade ao trabalho já realizado anteriormente.  

Objetivos gerais 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 

• Possui um bom domínio técnico 

• Apresenta noção de pulsação 

• Possui uma postura adequada para 
a execução do instrumento 

 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma embocadura correta 
para a execução do instrumento 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui noção de afinação 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui uma postura ergométrica  

• Toca em conjunto com o áudio de 
acompanhamento autonomamente  

 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de ler e compreender 
notação musical 

• Ser capaz de detetar e corrigir erros 
autonomamente 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica 

• Ser capaz de ler e compreender 
uma partitura com notação 
convencional 

• Ser capaz de distinguir o staccato 
de legato 

• Ser capaz de se adaptar ao áudio 
de acompanhamento 

Conteúdos 

• Escala de Mi bemol Maior, arpejo 

• Mini Magic 2, pág. 34, 31 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, 
arr. Jean- Noel Crocq 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 
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Descrição das estratégias de aprendizagem 
Após montar o instrumento (5’), a aluna irá realizar o warm-up, que consistirá na escala 
de Mi bemol maior em duas oitavas e articulada, e o respetivo arpejo (5’).  
De seguida, será trabalhado o estudo da página nº 34 do Mini magic, uma vez que a 
tonalidade é também mi bemol maior, o que permite criar ligação com o warm-up 
realizado anteriormente. A aluna irá interpretar o estudo na sua totalidade, prosseguindo 
depois para um trabalho mais pormenorizado, onde serão trabalhados os aspetos nos 
quais a aluna apresenta dificuldades.  
O estudo seguinte, da página nº 31 do mini magic, será trabalhado da mesma forma que o 
anterior. Ao longo do trabalho dos estudos, a aluna irá repetir secções e realizar 
exercícios propostos pela professora estagiária, de modo a auxiliar a interpretação dos 
mesmos (25’). 
Por fim, será interpretada a peça. Primeiramente sem o áudio de acompanhamento, de 
modo a trabalhar determinadas passagens consoante o trabalho apresentado pela aluna, 
e por fim, juntamente com o áudio de modo a desenvolver a autonomia da aluna ao tocar 
em conjunto (25’). 

Comentários/Observações 
Esta planificação visa dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente. 
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Nº de aula 
24 

Data 
30-3-2022 

Hora 
17:20 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna C 

Grau 
iii grau (iniciação) 

Contextualização 
A aluna encontra-se no iii grau de iniciação. É bastante interessada e empenhada, 
procurando sempre fazer mais e melhor.  O trabalho realizado nestas aulas procura dar 
continuidade ao trabalho já realizado anteriormente. Nesta aula, a aluna irá iniciar uma 
nova música, uma versão contemporânea da obra “Fireflies” do método Suzuki. 

Objetivos gerais 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 

• Possui um bom domínio técnico 

• Apresenta noção de pulsação 

• Possui uma postura adequada para 
a execução do instrumento 

 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma embocadura correta 
para a execução do instrumento 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 
em todos os registos 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui noção de afinação 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui uma postura ergométrica  

• Toca em conjunto com o áudio de 
acompanhamento autonomamente  

 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de ler e compreender 
notação musical 

• Ser capaz de detetar e corrigir erros 
autonomamente 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica 

• Ser capaz de ler e compreender 
uma partitura com notação 
convencional e não convencional 

• Ser capaz de distinguir o staccato 
de legato 

• Ser capaz de se adaptar ao áudio 
de acompanhamento 

Conteúdos 

• Escala de Lá Maior 

• The moon over the ruined Castle- 
Suzuki nº 13 

• La flûte enchantée- W.A Mozart, 
arr. Jean- Noel Crocq 

• Fireflies- Suzuki nº 2 (arr. Daniela 
Gomes) 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador 

• Coluna de som 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula irá ter início com a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida, irá 
interpretar a escala de Lá Maior em duas oitavas, sem o auxílio da partitura (10’). 
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Terminado assim o warm-up, a aula irá prosseguir com a música The moon over the ruined 
Castle do livro Suzuki 1. O foco principal nesta obra será garantir a qualidade de som da 
aluna nas notas graves. A aluna irá executar a música primeiramente na sua totalidade, 
depois será feito um exercício para trabalhar as notas graves, mais precisamente tocar 
notas longas, aumentando apenas a quantidade de a, levando a nota até ao limite várias 
vezes, como se se tratasse de uma onda longa de “vibrato”. Para terminar, a aluna irá 
interpretar a música juntamente com o áudio de acompanhamento (10’). 
A próxima obra a ser executada será La flûte enchantée, onde serão trabalhados apenas 
pequenos pormenores, uma vez que a obra já se encontra praticamente pronta. O 
objetivo nesta aula, será tocar a obra de memória juntamente com o áudio de 
acompanhamento (25’). Por fim, será entregue e será feita uma breve explicação da nova 
obra, Fireflies, versão técnicas estendidas (10’). 

Comentários/Observações 
O trabalho realizado nesta aula complementa o trabalho que tem sido feito ao longo das 
aulas passadas, e também tem como objetivo preparar a aluna para a sua performance na 
audição.  
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Nº de aula 
25 

Data 
6-4-2022 

Hora 
17:20 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna C 

Grau 
iii iniciação 

Contextualização 
A aluna encontra-se no iii grau de iniciação. É bastante interessada e empenhada, 
procurando sempre fazer mais e melhor.  O trabalho realizado nestas aulas procura dar 
continuidade ao trabalho já realizado anteriormente. 

Objetivos gerais 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 

• Possui um bom domínio técnico 

• Apresenta noção de pulsação 

• Possui uma postura adequada para 
a execução do instrumento 

 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma embocadura correta 
para a execução do instrumento 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 
em todos os registos 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui noção de afinação 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui uma postura ergométrica  

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de ler e compreender 
notação musical 

• Ser capaz de detetar e corrigir erros 
autonomamente 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica 

• Ser capaz de ler e compreender 
uma partitura com notação 
convencional e não convencional 

• Ser capaz de distinguir o staccato 
de legato 

Conteúdos 

• Escala de Lá Maior 

• Mini Magic 2- pág. 44 

• Under the sea- Disney Solos 

• Fireflies- Suzuki nº 2 (arr. Daniela 
Gomes) 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula irá iniciar-se com a montagem e afinação do instrumento (5’). No warm-up, a aluna 
irá interpretar a escala de Lá Maior, primeiramente com o auxílio da partitura, e de 
seguida de memória (5’). Já no desenvolvimento da aula, a aluna irá executar a página 44 
do livro Mini Magic 2 que se encontra em Lá Maior, a mesma tonalidade do warm-up. O 
principal objetivo de aprendizagem com este estudo, será o domínio da escala em 
questão e também adquirir a capacidade de executar diferentes articulações (15’). Será 
feita a leitura da nova obra, Under the sea (25’). 
Por fim, o restante tempo da aula será dedicado à leitura da obra sugerida pela 
professora estagiária, Fireflies (10’). 
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Comentários/Observações 
O trabalho realizado nesta aula pretende dar continuidade ao trabalho realizado com a 
professora cooperante. Nesta aula, irá se dedicar mais tempo à leitura do novo repertório, 
de forma a ler toda a peça para que a aluna tire as suas dúvidas e estude corretamente 
durante as férias. 
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Nº de aula 
26 

Data 
20-4-2022 

Hora 
17:20 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna C 

Grau 
iii iniciação  

Contextualização 
A aluna encontra-se no iii grau de iniciação. É bastante interessada e empenhada, 
procurando sempre fazer mais e melhor.  O trabalho realizado nestas aulas procura dar 
continuidade ao trabalho já realizado anteriormente.  

Objetivos gerais 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 

• Possui um bom domínio técnico 

• Apresenta noção de pulsação 

• Possui uma postura adequada para 
a execução do instrumento 

 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma embocadura correta 
para a execução do instrumento 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 
em todos os registos 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui noção de afinação 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui uma postura ergométrica 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de ler e compreender 
notação musical 

• Ser capaz de detetar e corrigir erros 
autonomamente 

• Ser capaz de tocar em conjunto 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica 

• Ser capaz de ler e compreender 
uma partitura com notação 
convencional 

• Ser capaz de distinguir o staccato 
de legato 

• Ser capaz de tocar em conjunto 
com o áudio de acompanhamento 
de forma autónoma 

• Ser capaz de compreender o que 
são técnicas estendidas 

• Ser capaz de explorar o 
instrumento 

Conteúdos 

• Escala de Lá maior, arpejo 

• Mini magic- pág. 45 

• Fireflies- Suzuki nº 2 (arr. Daniela 
Gomes) 

• Under the sea- Disney Solos 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Barreiras de acrílico 

• Computador  

• Coluna de som 
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Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula irá iniciar-se com a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida a aluna 
irá executar como aquecimento a escala e o respetivo arpejo de Lá Maior em staccato e 
em duas oitavas (5’). 
O estudo a abordar nesta aula será a página nº 45 do livro Mini Magic nº 2. A aluna irá 
interpretá-lo na sua totalidade, e de seguida irá se trabalhar os aspetos que forem 
necessários (10’). 
De seguida, a aluna irá executar a obra Fireflies, trabalhando juntamente com a 
professora estagiária as técnicas que tem mais dificuldade (20’). 
Por fim, a aluna irá executar a obra Under the sea primeiramente a solo e no final da aula 
juntamente com o áudio de acompanhamento (20’). 

Comentários/Observações 
Esta aula pretende dar continuidade ao trabalho realizado nas aulas anteriores. Foi 
também um momento de implementação do projeto da professora estagiária, no qual a 
aluna terá contacto com técnicas estendidas e com música contemporânea, de uma forma 
lúdica. 
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Nº de aula 
28 

Data 
4-5-2022 

Hora 
17:20 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna C 

Grau 
iii iniciação 

Contextualização 
A aluna encontra-se no iii grau de iniciação. É bastante interessada e empenhada, 
procurando sempre fazer mais e melhor.  O trabalho realizado nestas aulas procura dar 
continuidade ao trabalho já realizado anteriormente. Nesta aula, a aluna irá continuar o 
trabalho da obra “Fireflies” em versão contemporânea. 

Objetivos gerais 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 

• Possui um bom domínio técnico 

• Apresenta noção de pulsação 

• Possui uma postura adequada para 
a execução do instrumento 

 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma embocadura correta 
para a execução do instrumento 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 
em todos os registos 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui noção de afinação 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui uma postura ergométrica 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de ler e compreender 
notação musical 

• Ser capaz de detetar e corrigir erros 
autonomamente 

• Ser capaz de tocar em conjunto 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica 

• Ser capaz de ler e compreender 
uma partitura com notação 
convencional 

• Ser capaz de distinguir o staccato 
de legato 

• Ser capaz de tocar em conjunto 
com o áudio de acompanhamento 
de forma autónoma 

• Ser capaz de compreender o que 
são técnicas estendidas 

• Ser capaz de explorar o 
instrumento 

• Ser capaz de executar as técnicas 
estendidas propostas pela docente  

 

Conteúdos 

• Exercício de sonoridade- Moyse 

• Mini magic- pág. 49, 50 

• Fireflies- Suzuki nº 2 (versão 
técnicas estendidas) 

• Under the sea- Disney Solos 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Computador  



369 

 

• Coluna de som 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula terá como início a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida a aluna irá 
interpretar o exercício de som de Moyse, que consiste em tocar secções de meio em meio 
tom descendentes, que servirá não só como aquecimento, mas também com vista a 
relaxar e melhorar a qualidade do som da aluna (10’). 
De seguida, irá ser trabalhada a versão contemporânea da obra Fireflies de Suzuki. Uma 
vez mais, a professora estagiária irá tentar auxiliar a aluna na produção de slaps. Caso a 
aluna ainda não consiga fazer essa técnica, a professora estará preparada com outra 
alternativa, para que a aluna não fique desmotivada (20’). 
Por fim, será trabalhada a obra para a prova, Under the sea. O objetivo principal será fazer 
com que a aluna comece a pensar a dois, fazendo assim com que o tempo fique mais 
fluído. Serão trabalhadas ao pormenor as passagens que mais necessitem de melhorar 
(20’). Antes de terminar a aula, a aluna irá interpretar a obra com o áudio de 
acompanhamento (5’). 

Comentários/Observações 
Esta aula visa preparar a aluna para o próximo momento de avaliação. Será também mais 
uma sessão de implementação do projeto da professora estagiária. 
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Nº de aula 
29 

Data 
11-5-2022 

Hora 
17:20 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna C 

Grau 
iii iniciação 

Contextualização 
A aluna encontra-se no iii grau de iniciação. É bastante interessada e empenhada, 
procurando sempre fazer mais e melhor.  O trabalho realizado nestas aulas procura dar 
continuidade ao trabalho já realizado anteriormente. Nesta aula, a aluna irá continuar o 
trabalho da obra “Fireflies” em versão contemporânea. 

Objetivos gerais 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 

• Possui um bom domínio técnico 

• Apresenta noção de pulsação 

• Possui uma postura adequada para 
a execução do instrumento 

 
 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma embocadura correta 
para a execução do instrumento 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 
em todos os registos 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui noção de afinação 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui uma postura ergométrica 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de ler e compreender 
notação musical 

• Ser capaz de detetar e corrigir erros 
autonomamente 

• Ser capaz de tocar em conjunto 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica 

• Ser capaz de ler e compreender 
uma partitura com notação 
convencional 

• Ser capaz de distinguir o staccato 
de legato 

• Ser capaz de tocar em conjunto 
com o áudio de acompanhamento 
de forma autónoma 

• Ser capaz de compreender o que 
são técnicas estendidas 

• Ser capaz de explorar o 
instrumento 

• Ser capaz de executar as técnicas 
estendidas propostas pela docente  

 

Conteúdos 

• Exercício de sonoridade- Moyse 

• Mini magic- pág. 51, 52 

• Under the sea- Disney Solos 

• Fireflies- Suzuki nº 2 (versão 
técnicas estendidas) 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Computador  
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• Coluna de som 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula terá início com a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida, a aluna irá 
interpretar o exercício de sonoridade de Moyse como aquecimento (10’). Para além disso, 
a aluna irá executar os estudos da página nº 51 e 52 do livro Mini magic, primeiramente 
na sua totalidade e de seguida serão trabalhados detalhadamente (15’). A primeira obra 
que a aluna irá interpretar será Under the sea, onde serão limados os pormenores que 
estiverem mais descuidados. De seguida, a aluna irá interpretar a obra na sua totalidade 
juntamente com o áudio de acompanhamento (20’). Por fim, será trabalhada a obra 
Fireflies. 
 

Comentários/Observações 
Esta aula pretende dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente. 
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Nº de aula 
30 

Data 
18-5-2022 

Hora 
17:20 

Professora cooperante 
Carla Rodrigues 

Professora estagiária 
Daniela Gomes 

Disciplina 
Instrumento (Flauta 
transversal) 

Aluno 
Aluna C 

Grau 
iii iniciação  

Contextualização 
A aluna encontra-se no iii grau de iniciação. É bastante interessada e empenhada, 
procurando sempre fazer mais e melhor.  O trabalho realizado nestas aulas procura dar 
continuidade ao trabalho já realizado anteriormente.  

Objetivos gerais 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 

• Possui um bom domínio técnico 

• Apresenta noção de pulsação 

• Possui uma postura adequada para 
a execução do instrumento 

 
 
 
  

Objetivos específicos 

• Possui uma embocadura correta 
para a execução do instrumento 

• Apresenta uma sonoridade cuidada 
em todos os registos 

• Domina a execução de diferentes 
articulações 

• Possui técnica regular e clara 

• Possui noção de afinação 

• Mantém uma pulsação estável 

• Possui uma postura ergométrica 
 
 

Competências a desenvolver 

• Saber tocar flauta transversal 

• Ser capaz de ler e compreender 
notação musical 

• Ser capaz de detetar e corrigir erros 
autonomamente 

• Ser capaz de tocar em conjunto 

• Ser capaz de desenvolver 
pensamento crítico e criativo 

Competências específicas a desenvolver 

• Ser capaz de compreender a 
métrica 

• Ser capaz de ler e compreender 
uma partitura com notação 
convencional 

• Ser capaz de distinguir o staccato 
de legato 

• Ser capaz de tocar em conjunto 
com o áudio de acompanhamento 
de forma autónoma 

• Ser capaz de compreender o que 
são técnicas estendidas 

• Ser capaz de explorar o 
instrumento 

• Ser capaz de executar as técnicas 
estendidas propostas pela docente  

 

Conteúdos 

• Exercício de sonoridade- Moyse 

• Mini magic- pág. 53, 54 

• Under the sea- Disney Solos 

• Fireflies- Suzuki nº 2 (versão 
técnicas estendidas) 

Recursos materiais 

• Flauta Transversal  

• Estante 

• Partituras 

• Lápis 

• Computador  
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• Coluna de som 

Descrição das estratégias de aprendizagem 
A aula irá ter início com a montagem e afinação do instrumento (5’). De seguida, a aluna 
irá interpretar o exercício de sonoridade de Moyse, à semelhança das aulas anteriores 
(10’). 
Nesta aula, a aluna irá interpretar as páginas 53 e 54 do livro mini magic, sendo que a 
página 54 consiste num quarteto, portanto será interessante para a aluna e a professora 
estagiária tocarem juntas (10’). 
De seguida, a aluna irá executar a obra Under the sea, onde serão trabalhados os aspetos 
relacionados com ritmo e articulação, de modo a clarificar a obra. A aluna irá também 
executar a obra no final na sua totalidade, juntamente com o áudio de acompanhamento 
(20’).  
Por fim, será interpretada a obra proposta pela professora estagiária, Fireflies, com vista a 
preparar a aluna para a audição a realizar.  

Comentários/Observações 
Esta aula tem como objetivo continuar o trabalho realizado anteriormente e limar os 
conteúdos ao pormenor, uma vez que já se encontram dominados. 
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Anexo XII- Registos visuais da organização de atividades no âmbito do estágio 
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Anexo XIII- Registos visuais da participação em atividades no âmbito do estágio  
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